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ВСТУП 

 

За останнє десятиліття спостерігається стрімкий прорив в розвитку 

технічних засобів мобільного зв’язку (ЗМЗ), збільшення їх чисельності, 

різновидності з одночасним повсемісним їх застосуванням в усіх сферах 

життя. Сучасний етап розвитку телекомунікацій характеризується появою на 

ринку все більшого числа ЗМЗ, зокрема мобільних станцій (МС), які 

відрізняються розмірами, електричними схемами, складовими елементами, 

конструктивними рішеннями, параметрами тощо.  

Для забезпечення, в першу чергу, послугами мобільного зв’язку заданої 

кількості абонентів передбачається застосування низки базових станцій (БС), 

які формують так-звані соти, та забезпечують певну зону покриття. Для 

забезпечення зв’язком в такій соті необхідно використовувати декількох 

антен БС з направленими діаграмами спрямованості, які розташовані по колу 

та забезпечують зв'язок в усіх напрямах. Під час проектування сотової 

мережі зв’язку місце розташування базових станцій в умовах населеної 

місцевості визначається на основі розрахунку розмірів санітарно-захисної 

зони (СЗЗ) та зони обмеження забудови (ЗОЗ). Це необхідно для перевірки 

відповідності встановленим нормам міри впливу електромагнітного 

випромінювання (ЕМВ) на людей, що перебувають поблизу розташування 

антени БС. Базовим станціям, які задовольняють таким вимогам, 

санепідемстанцією видається санітарний паспорт, який дозволяє її 

застосування. Тому в умовах багатонаселених міст, де через велику щільність 

абонентів встановлюються велика кількість БС поряд з місцями масового 

перебування населення, необхідне дослідження зв’язку параметрів антен БС 

та розмірів їх СЗЗ та ЗОЗ. Останнє особливо важливе для визначення 

можливості встановлення антен базових станцій в таких умовах та 

врахування цих факторів на етапі проектування мережі мобільного зв’язку. 

На сьогоднішній день сучасні мобільні термінали відносяться до 

найбільш складних мікрохвильових пристроїв, так як в їх обмеженому обсязі 
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розміщується велика кількість схем, що виконують найрізноманітніші 

функції в умовах обмеженого енергоживлення. На ряду з цим важливою 

умовою точності розрахунків електромагнітного поля є досить точна 

побудова моделей тіла користувача та антен ЗМЗ. 

Крім того, під час проектування таких мобільних терміналів 

вирішується питання пов’язані: 

– з розробкою їх складових елементів певного розміру, конфігурації; 

– з забезпеченням одночасного задоволення заданих технічних вимог 

до МС, наприклад, таких як потужність випромінювання, діаграма 

спрямованості тощо.  

В першу чергу, в умовах обмеженого енергозабезпечення всього МС 

вибір величини потужності випромінювання його антени, яка б 

забезпечувала одночасно й заданий рівень передачі сигналу та не призводила 

б до перевищення рівня потужності, що поглинається тілом користувача 

мобільного терміналу, є актуальною задачею. З цією метою постає науковий 

інтерес дослідження параметрів електромагнітного поля поблизу МС. 

На сьогодні відбулися серйозні зміни в ставленні людства до 

можливого небезпечного впливу електромагнітного випромінювання від БС 

та МС. Це спричинило прийняття цілої низки змін та появи нових 

нормативно-правових документів в даній галузі, в першу чергу, з біологічної 

безпеки населення, що знаходиться в зоні випромінювання антен базових 

станцій мобільного зв’язку (МЗ) та МС. 

Крім того, правова система розміщення об’єктів і надання послуг 

мобільними операторами, яка існує в країні, все ще потребує серйозних 

вдосконалень.  

Актуальність теми 

Дисертаційна робота присвячена достовірній оцінці можливого рівня 

опромінювання користувачів елементами системи стільникового зв’язку, а 

також заходам зі зменшення рівня опромінювання цими елементами. В 

умовах широкого застосування засобів мобільного зв’язку оцінка ступеня 
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взаємодії людського тіла з ЕМП, що створюється антенами МС та базових 

станцій, недостатньо вивчена і тому є актуальною. Актуальним є також 

аналіз енергетичних характеристик (ЕХ) електромагнітного поля поблизу 

антен ЗМЗ за відсутності необхідних нормативних документів та результатів 

досліджень, пов’язаних з визначенням характеристик передавальних антен, 

які застосовуються для оцінки можливого рівня опромінювання користувача. 

Під час проектування стільникової мережі зв’язку місця розташування 

базових станцій з точки зору успішного їх функціонування повинні 

відповідати частотно-територіальному плануванню, а з точки зору безпеки 

для користувачів в умовах населеної місцевості – визначатися на основі 

розрахунку санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови. Це 

необхідно для забезпечення відповідності установленим нормам рівня 

електромагнітного випромінювання та його впливу на людей, що 

перебувають поблизу БС.  

Інший елемент системи стільникового зв’язку – це мобільна станція. 

Мобільні станції є досить складними мікрохвильовими пристроями, у яких в 

обмеженому об’ємі розміщується значна кількість елементів, зокрема антен, 

що створюють досить густе випромінювання електромагнітної енергії, 

загальною потужністю до 2 Вт і яке випромінюється безпосередньо біля 

голови користувача. Тому мобільні станції відносяться до небезпечних 

пристроїв у системі, тим більш, що для забезпечення якості та більшої 

відстані зв’язку потрібно використовувати МС на максимальній потужності, 

а це призводить до надлишкового опромінювання тіла користувача.  

Базові та мобільні станції відрізняються за радіотехнологіями 

(діапазонами частот, в яких вони працюють, потужностями, методами 

модуляції та кодування, видами інформації, що передається, методами 

доступу до мережі та каналів, тощо). Наявність таких сучасних, зручних та 

поширених систем радіозв’язку одночасно містить загрозу для її 

користувачів у вигляді можливого надлишкового опромінювання як 

базовими, так і мобільними станціями. 
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Значний внесок у теорію і практику дослідження структури та 

параметрів ЕМП антен засобів мобільного зв’язку зробили вітчизняні й 

закордонні вчені. Серед них: Каторгін В.А., Гайнутдінов Т.А., Єрохін Г.А., 

Balzano Q., Durney C.H., Gandhi O.P., Miller K., Zilberti L., Bottauscio O. та ін. 

Аналіз низки робіт цих вчених показав, що в них ЕХ ЕМП передавальних 

антен визначаються за виразами, що справедливі лише для дальньої зони, 

тому можуть давати недостовірні результати. Задачі щодо визначення 

структури, параметрів та енергетичних характеристик ЕМП у ближній зоні 

антен БС та МС, які мають, зокрема, практичну цінність на етапі 

проектування ЗМЗ, розглянуті  недостатньою мірою.  

Сьогодні є необхідність в аналізі та дослідженні просторово-часових 

характеристик ЕМП у ближній зоні антен мобільного зв’язку для розвитку 

методів розрахунку, моделювання та аналізу електромагнітної обстановки 

(ЕМО) при дослідженні і проектуванні випромінюючих систем МЗ. Також 

потребують вирішення питання удосконалення методики визначення і 

побудови СЗЗ та ЗОЗ антен БС мобільного зв'язку. 

Усе вищезазначене дозволить забезпечити правильний вибір, 

насамперед, місця розташування антен БС, потужності передавальних антен 

засобів мобільного зв’язку на етапі їх проектування та надати практичні 

рекомендації для розвитку нормативної бази в даному напрямі. Враховуючи 

це, можна зробити висновок, що електродинамічний аналіз ЕХ та параметрів 

ЕМП поблизу антен засобів мобільного зв’язку є актуальною науково-

технічною задачею.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Тема дисертаційної роботи та обрані напрями дослідження пов’язані з 

науково-технічними задачами, сформульованими в Постанові Кабінету 

Міністрів України № 942 від 07.09.2011 зі змінами, внесеними Постановою 

КМУ № 556 від 23.08.2016 «Про затвердження переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних  розробок на 

період до 2020 року», відповідає науковому напряму та планам кафедри 
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технічної електродинаміки та систем радіозв’язку Одеської національної 

академії зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ). Дисертаційна робота є частиною 

науково-дослідних робіт (НДР), що виконані автором в ОНАЗ ім. О.С. 

Попова. Зокрема, результати досліджень увійшли до матеріалів НДР: 

«Дослідження електродинамічних основ побудови радіотехнічних систем 

нових поколінь», 2011 р., № ДР 0111U005126.  

Метою дисертаційної роботи є підвищення точності розрахунку й 

аналізу електромагнітної обстановки (просторового розподілу, часових змін, 

електромагнітної сумісності, електромагнітної екології) на довільній відстані 

від передавальних антен ЗМЗ шляхом достовірного визначення чисельних 

значень енергетичних характеристик ЕМП. 

Для досягнення даної мети необхідно розв’язати наступні задачі: 

1. Здійснити аналітичний огляд структури електромагнітного поля, 

параметрів антен мобільного зв’язку та електромагнітної обстановки для 

виявлення недоліків та визначення адекватних шляхів досягнення 

поставленої мети. 

2. Дослідити просторово-часові характеристик ЕМП у ближній зоні 

антен мобільного зв’язку, що дозволить розробити нові вирази для 

розрахунку й аналізу на довільній відстані від передавальних антен 

енергетичних характеристик ЕМП з підвищеною точністю. 

3. Проаналізувати нормативно-правові документи з визначення 

біологічно-безпечної для населення зони випромінювання антени базової 

станції мобільного зв’язку, а також нормативно-правові документи з 

визначення величини SAR, що необхідно для перевірки її відповідності 

установленим нормам. 

4. Розвинути методи розрахунку, моделювання та аналізу 

електромагнітної обстановки при дослідженні і проектуванні 

випромінюючих систем мобільного зв’язку. 

5. Провести дослідження та виявити специфічні особливості 

електромагнітної обстановки різних випромінюючих систем для адекватного 
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визначення енергетичних характеристик ЕМП навколо них. 

6. Підтвердити теоретично обґрунтовані результати 

експериментальних досліджень ЕМВ антен засобів мобільного зв’язку на 

біологічні об’єкти та надати рекомендації для розвитку нормативної бази.  

Об’єкт дослідження – енергетичні процеси електромагнітного поля 

антен засобів мобільного зв’язку. 

Предмет дослідження – електромагнітне поле антен засобів 

мобільного зв’язку. 

Методи дослідження 

Для розв’язання поставлених задач у роботі використовувались: 

методи теорії ЕМП для дослідження його просторово-часових характеристик 

у ближній зоні антени мобільного зв’язку, методи теорії антен для 

визначення та дослідження меж санітарно-захисних зон та зон обмеження 

забудови антен базових станцій, а також визначення енергетичних 

характеристик ЕМП МС, методи імітаційного моделювання на електронно-

обчислювальній машині. 

Наукова новизна одержаних результатів 

До основних наукових результатів, які одержані в дисертаційній роботі, 

можна віднести наступні: 

1. Розроблено нові вирази для розрахунку й аналізу на довільній 

відстані від передавальних антен МЗ густини потоку енергії (ГПЕ), які на 

відміну від відомих є узагальненими для ближньої, проміжної і дальньої зон 

передавальних антен та дозволяють проводити з підвищеною точністю 

розрахунок і аналіз ЕМО (просторового розподілу, часової зміни, 

електромагнітної сумісності, електромагнітної екології): 

– вперше запропоновано використовувати для опису вектора Пойнтінга 

його розкладання по ортах сферичної системи координат і одержані вирази 

для визначення на довільній відстані від передавальної антени компонент 

вектора Пойнтінга, які на відміну від відомих надано аналітично у сферичній 

системі координат, що дозволяє урахувати в загальному випадку неплоский 
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характер електромагнітних хвиль, які формуються передавальною антеною, і 

тим самим підвищити точність розрахунків, включаючи і ближні зони 

передавальних антен; 

– вперше одержано загальний вираз для визначення усередненого в часі 

амплітудного значення вектора Пойнтінга на довільній відстані від 

передавальної антени, який на відміну від відомого надано з урахуванням 

розкладання вектора по ортах сферичної системи координат, що дозволяє 

проводити розрахунки, визначати чисельні значення густини потоку 

електромагнітної енергії з підвищеною точністю, включаючи і місця поблизу 

розміщення передавальних антен. 

2. З використанням одержаних виразів виконані дослідження густини 

потоку енергії на довільній відстані від передавальної антени: 

– вперше показано, що розрахунок усередненого амплітудного значення 

вектора Пойнтінга в ближній і проміжній зонах необхідно проводити з 

урахуванням усіх варіаційних складових компонент вектора Пойнтінга. 

3. Дістали подальший розвиток методи розрахунку, моделювання та 

аналізу ЕМО при дослідженні і проектуванні випромінюючих систем 

мобільного зв’язку, які на відміну від відомих базуються на урахуванні всіх 

варіаційних складових компонент вектора Пойнтінга, що дозволяє урахувати 

неплоский характер електромагнітних хвиль, які формуються передавальною 

антеною, і тим самим підвищити точність розрахунків. 

4. Проведено дослідження та виявлено специфічні особливості ЕМО 

різних випромінюючих систем: 

– вперше показано, що при використанні антен ЗМЗ як передавальної 

антени, які працюють за принципом елементарного симетричного вібратора, 

розміри і конфігурація санітарно-захисних зон поблизу антени повинні бути 

скориговані (збільшені). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що: 

1. Дістав подальший розвиток метод моделювання антени базової 

станції мобільного зв’язку, який дозволяє шляхом визначення геометричних 
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розмірів реальної антени та її параметрів одержати її діаграми спрямованості 

у вертикальній і горизонтальній площинах з метою визначення зони покриття 

мобільним зв’язком. 

2. Удосконалена методика розрахунку для побудови СЗЗ та ЗОЗ 

антени базової станції мобільного зв'язку, що дозволяє визначити місце 

розташування антени БС при проектуванні мережі МЗ в умовах населеної 

місцевості, виходячи з норм електромагнітної екології. 

3. Надані рекомендації, які дозволяють установити відповідність 

впливу ЕМВ на біологічні об’єкти встановленим нормам та розвинути 

нормативно-правову базу, яка буде адаптована під сучасний стан розвитку 

мереж мобільного зв’язку. 

4. Розвинена методика визначення величини SAR ЕМП різних моделей 

антен МС при взаємодії ЕМП МС з фантомом голови її користувача під час 

телефонної розмови, яка враховує зміну ЕХ антени мобільної станції за 

рахунок установленого зв'язку між величиною потужності, що поглинається 

тілом користувача, SAR, діелектричними властивостями тканин біологічних 

об’єктів та відстанню від них до антени МС, що дозволяє розрахувати 

реальну потужність передавальної антени мобільної станції на етапі її 

проектування.  

5. Отримані в роботі результати відображені в процесі розробки та 

виробництва антен базових станцій мобільного зв’язку у ТОВ “Торговий Дім 

“Інтеграл”, в матеріалах НДР, впроваджені в навчальний процес кафедри 

технічної електродинаміки та систем радіозв’язку Одеської національної 

академії зв’язку ім. О.С. Попова, що підтверджується відповідними актами 

впровадження. 

Особистий внесок здобувача 

Основні положення та результати дисертаційної роботи одержані 

автором самостійно. Автор виконав усі теоретичні та практичні дослідження, 

що становлять основу дисертаційної роботи. При цьому в роботах, що 

написані у співавторстві, здобувачу належить: [46, 47, 49] – одержані вирази 
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для визначення компонент вектора Пойнтінга у сферичній системі 

координат, одержана формула для усередненого в часі амплітудного 

значення вектора Пойнтінга передавальної антени; [51, 52] – проаналізовано 

методику розрахунку рівнів ЕМП, а також методику розрахунку меж СЗЗ і 

ЗОЗ; [53, 54] – змодельована антена БС у програмному пакеті FEKO 5.4 та 

визначені її електродинамічні характеристики; [74, 78, 60, 12] – розраховані 

значення напруженості ЕМП та вектора Пойнтінга БС на довільних відстанях 

від антени, розраховані розміри та конфігурації СЗЗ і ЗОЗ для антени БС, 

вперше показано, що розміри і конфігурація санітарно-захисних зон поблизу 

нього повинні бути скориговані (збільшені); [90] – змодельована голова 

користувача з реальними показниками тіла, розраховано коефіцієнт SAR на 

різних відстанях від антени. 

Апробація результатів дисертації 

Основні наукові результати і положення дисертації доповідалися та 

всебічно обговорювалися на 9 міжнародних, науково-практичних і науково-

технічних конференціях, науково-технічному симпозіумі, міжнародному 

молодіжному форумі. 

1. VIII-а конференція молодих науковців «Радіофізика и електроніка, 

біофізика» (Харків, 25 – 27 листопада 2008). 

2. II-ий Міжнародний науково-технічний симпозіум «Нові технології в 

телекомунікаціях» (Вишків, 20 – 24 січня 2009). 

3. XIII-ий Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і 

молодь в ХХI ст.»(Харків, 30 березня – 1 квітня 2009). 

4. 5-ая Международная молодежная научно-техническая конференция 

«Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2009» 

(Севастополь, 20 – 25 апреля 2009).  

5.  ІХ-а Харківська конференція молодих науковців «Радіофізика, 

Рлектроніка, Фотоніка та Біофізика» (Харків, 1 – 3 грудня 2009).  

6. 4-а міжнар. Науково-технічна конференція «Проблеми 

телекомунікацій» (Київ, 20 – 23 квітня 2010). 
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7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій – 2014» 

(Львів, 30 жовтня – 2 листопада 2014). 

8. X-th International Conf. «Antenna Theory and Techniques (ICATT)» 

(Kharkiv, 21 – 24 Apr. 2015). 

9. XIV-а міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та 

обчислювальна техніка в технологічних процесах» (Одеса, 5 – 10 червня 

2015). 

Публікації. За результатами досліджень, які викладені в дисертації, 

опубліковано 14 наукових праць, серед яких: 5 статей у фахових виданнях 

згідно з переліком, що затверджений ДАК МОН України (з яких 1 – 

одноосібно у фаховому науковому електронному журналі та 2 статті, що 

входить до міжнародних наукометричних баз), 9 публікацій у матеріалах 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних та науково-технічних 

конференцій, науково-технічному симпозіумі, міжнародному молодіжному 

форумі. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ПОЛЯ ТА ПАРАМЕТРІВ АНТЕН МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

1.1. Загальні положення теорії електромагнітного поля 

 

У сучасному мобільному зв'язку широке застосування знаходять 

електромагнітні хвильові процеси і різноманітні пристрої, в яких ці процеси 

відіграють істотну роль. Серед цих пристроїв слід відзначити, в першу чергу, 

антени базових станцій і мобільних терміналів. Їх робота заснована на 

закономірностях теорії електромагнітного поля. Електромагнітне поле, згідно 

з усіма джерелами, визначається як особливий вид матерії, що 

характеризується здатністю поширюватися в вакуумі зі швидкістю, близькою 

до швидкості світла і надає силовий вплив на заряджені частинки. Подібно 

речовині, ЕМП володіє енергією, масою, кількістю руху (імпульсом) і 

моментом кількості руху, тобто тими універсальними властивостями матерії, 

які підкоряються загальним законам збереження енергії.  

Фарадей ввів основні поняття ЕМП, спираючись на концепцію 

електричних і магнітних силових ліній, які пронизують весь простір. Він 

показав, що сила електричних і магнітних взаємодій залежить від 

властивостей середовища. Ним введено поняття діелектричної проникності, 

відкриті явища парамагнетизму і діамагнетизму.  

ЕМП представляє собою єдність двох своїх складових - електричного і 

магнітного полів (рис. 1.1). Вважають, що поле визначено, якщо в кожній 

точці простору відомі величини і напрямки чотирьох векторів: Е - 

напруженості електричного поля, D – електричного зміщення, Н - 

напруженості магнітного поля, В - магнітної індукції.  

Електричні і магнітні властивості середовища характеризуються 

трьома параметрами: абсолютною діелектричною проникністю  , 

абсолютною магнітної проникністю   і питомою провідністю  . Ці 
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параметри залежать від структури речовини, температури, частоти, тиску і 

впливу ЕМП.  

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура електромагнітного поля 

 

Рівняння, що встановлюють основні закономірності між величинами 

ЕМП в ізотропному однорідному середовищі, мають такий вигляд [1, 2, 3]: 
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, (1.1) 

де J  – вектор щільності струму, стJ  – вектор щільності стороннього струму, 

ρ  – об'ємна щільність електричних зарядів, ст  – об'ємна щільність 

сторонніх зарядів. 

Електромагнітні взаємодії між зарядами, струмами і полями залежать 

від властивостей середовища. Макроскопічні параметри середовища в кожній 

точці поля входять в матеріальні рівняння, які попарно пов'язують вектори 

електромагнітного поля [1, 2, 3]  

εaD E ;  (1.2) 

Електричне поле Е 

Магнітне поле Н 
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 μaB H ;                                             (1.3) 

 σJ E  . (1.4) 

де а  – абсолютна електрична проникність, Ф/м; а  – абсолютна магнітна 

проникність, Гн/м;   – питома провідність, См/м. 

Параметри більшості відомих середовищ в звичайних умовах скалярні 

та постійні. При цьому відповідні пари векторів колінеарні, а їх величини 

пов'язані лінійною залежністю. Такі середовища називаються ізотропними та 

лінійними. При зростанні напруженості поля лінійна залежність порушується, 

середовище стає нелінійним, а її параметри - залежними від інтенсивності 

поля.  

В анізотропних середовищах співвідношення між парами векторів 

залежать від їх орієнтації. У загальному випадку ці вектори не паралельні. 

Для опису таких середовищ застосовуються несиметричні тензори || ε а ||, 

 || μ а ||, || σ ||.  

Середовище називається однорідним, якщо його параметри однакові у 

всіх точках, і неоднорідним, якщо параметри змінюються від точки до точки.  

Щільність струму залежить від напруженості електричного пoля Е в 

кожній точці провідного середовища. При σ = const рівняння (1.4) виражає 

закон Ома в диференціальній формі. Тому кажуть, що лінійні ізотропні 

провідники підкоряються закону Ома. У більшості середовищ 

спостерігається лінійна залежність між електричним зміщенням і 

напруженістю електричного поля.  

Переміщення заряду викликає «всплеск» ЕМП, який, поширюючись, 

охоплює великі області навколишнього простору. У кожній точці простору 

електричні і магнітні поля змінюються в часі періодично. Чим далі 

розташована точка від заряду, тим пізніше її досягнуть коливання полів. 

Отже, на різних відстанях від заряду коливання відбуваються з різними 

фазами (рис. 1.2). Для хвильового процесу характерна періодичність за часом 

і простором [4].  
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Рисунок 1.2 – Електромагнітна хвиля: а) в ближній зоні; б) в дальній зоні 

 

При розгляді змінних в просторі і часі полів, зокрема гармонійних 

електромагнітних хвиль, потрібно мати на увазі, що величина поля, тобто 

модуль будь-якого з його векторів, істотно змінюється протягом довжини 

хвилі і за період коливань Т. Тому інтервали усереднення повинні бути 

значно менше, ніж довжина хвилі   і Т. Отже, методи класичної 

електродинаміки застосовуються лише до тих пір, поки довжина хвилі 

коливань на кілька порядків більше атомних і молекулярних відстаней. З 

підвищенням частоти зростає також енергія кванта, і в полях з відносно 

невеликою густиною енергії виявляється дискретність структури 

електромагнітних хвиль.  

              Електромагнітне поле є особливою формою матерії. Як і будь-яка 

форма матерії, воно має енергію. Ця енергія може поширюватися в просторі і 

перетворюватися в інші форми енергії [5, 6].  

              Сформулюємо рівняння балансу стосовно деякого об'єму V, що 

обмежений поверхнею S. Нехай в об’ємі V, який заповнений однорідним 

ізотропним середовищем, виділяється електромагнітна енергія за рахунок 

сторонніх джерел. На основі загальних фізичних явищ очевидно, що 

потужність, яка виділяється сторонніми джерелами, може витрачатися на 

втрати і на зміну електромагнітної енергії всередині об’єму V, а також може 

частково розсіюватися, йдучи в навколишнє середовище через поверхню S. 

При цьому повинне виконуватися рівняння [7, 8]  

 

а)           б) 
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ст вт

dW
P P P

dt
    ,    (1.5) 

де Рст – потужність сторонніх джерел; втP  – потужність втрат всередині 

обсягу V; P  – потужність, що проходить через поверхню S; W – енергія 

електромагнітного поля, зосереджена в об’ємі V; dW/dt – потужність, що 

витрачається на зміну енергії всередині об’єму V . 

Макроскопічна теорія поля заснована на наступних двох припущеннях, 

що встановлюють зв'язок між векторами поля і його енергетичними 

характеристиками:  

1.  Електромагнітна енергія розподілена в просторі з об'ємною 

густиною [9]  

е м

1
( )

2
E D H B      ,                             (1.6) 

де е 2E D    – об'ємна густина енергії електричного поля;  м 2H B    – 

об'ємна густина енергії магнітного поля.  

2.  Густина потоку електромагнітної енергії дорівнює векторному 

добутку напруженостей електричного і магнітного полів [1, 2, 6]  

                                                   П Е Н  ,                                          (1.7) 

де П  – вектор Пойнтинга, який вказує напрямок руху енергії та рівний за 

величиною густині її потоку. 

Поняття ГПЕ рівнозначне густині потужності, тобто потужності 

електромагнітної хвилі, що проходить через одиничну площадку, 

перпендикулярну напряму її поширення [10].  

Перетворюючи та інтегруючи рівняння балансу потужностей, 

отримуємо рівняння [11, 12]  

2 2

( )
2 2

СТ a a

V V V V

d E H
Ej dV EjdV ПdS dV

dt

 
        .                (1.8) 

Це рівняння було отримано Пойнтингом і носить назву теореми 

Пойнтинга. Іноді його називають теоремою Умова-Пойнтинга, так як закон 
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збереження енергії з введенням поняття потоку енергії в загальній формі був 

даний умовно. У комплексній формі теорема Умова-Пойнтинга зводиться до 

співвідношення [13]  

 

2 2 2

м е

1
,

2 2 2 2

1

2

е

a a

S V V

V

E H ndS j H E dV E dV

J H J E dV

    
         

  

  

  



,         (1.9) 

де n – зовнішня нормаль до поверхні S, що охоплює об’єм V, який містить  

джерела збудження. 

Права частина рівняння (1.9) визначає комплексну потужність, яка 

відбирається від генераторів. Перший член в лівій частині рівняння дорівнює 

комплексній потужності, що виходить з обєму V, другий член визначає 

реактивну потужність в обємі V та третій член - потужність, що виділяється в 

обємі V у вигляді тепла. Густина потоку потужності (ГПП), що виходить з 

об’єму  V, визначається комплексним вектором Пойнтинга [1].  

Вектор Пойнтинга можна трактувати як вектор ГПЕ. Величина вектора 

Пойнтинга дорівнює енергії, яка проходить за час t через площадку S, 

розташовану перпендикулярно до напряму поширення енергії. Напрямок 

вектора Пойнтінга в ізотропному середовищі збігається з напрямком 

поширення енергії [14].  

 

1.2. Класифікація зон електромагнітних полів 

 

Методи вирішення завдань в теорії антен залежать від розмірів даної 

системи в масштабі довжини хвилі  . Електромагнітне поле поширюється в 

просторі у вигляді хвиль з кінцевою швидкістю, яка для вакууму дорівнює 

швидкості світла с, та періодом гармонійних коливань λТ с . Нехай 

характерний розмір даної системи D. Тоді час передачі електромагнітних 

коливань від одного до іншого кінця системи 0t D с . 

Найбільш вживаною є так звана «зональна» класифікація 
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електромагнітних полів за ступенню віддаленості від джерела. За цією 

класифікацією електромагнітне поле поділяється на «ближню», «проміжну» і 

«дальню» зони (рис. 1.3) [14].  

 

Рисунок 1.3 – «зональна» класифікація ЕМП 

 

«Ближня» зона іноді називається зоною індукції. У цій зоні 

породжувана електромагнітна хвиля ще не повністю сформована. «Дальня» 

зона – це зона електромагнітної хвилі, що сформувалася  (рис. 1.4) [15]. 

 

Рисунок 1.4 –  Ближні та дальні поля 

 

В результаті, будемо дотримуватись наступного розподілу хвилевого 

простору на три зони або області [16]: 

1. Ближню, відповідну відстаням, для яких r < πλ2; (зустрічаються 
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також назви – область статичного поля, область реактивного поля, 

квазістаціонарна область). 

2. Проміжну, де r   πλ2 (ближнє радіаційне поле, індукційне поле, 

перехідна зона або перехідна область). 

 3. Дальню  зону (зона Фраунгофера, далеке радіаційне поле), де 

 r > πλ2. При цьому границя дальньої зони знаходиться по формулі Релея [17] 

 
22 D

r





, (1.10) 

де D  – найбільший лінійний розмір антени, м;   – довжина хвилі, м. 

Вектори електричного (пропорційний sinωt) та магнітного  

(пропорційний cosωt) полів зміщені по фазі на 90
0

. Звідси випливає, що ГПЕ, 

пропорційна добутку напруженостей,  має реактивний характер, а середній 

потік енергії дорівнює нулю, тобто перенесення енергії не відбувається і 

випромінювання відсутнє. Це означає,  що в ближній зоні поля, які запасають 

енергію, переважають над випромінювальними полями. Ближня зона 

називається часто областю реактивного ближнього поля (рис. 1.5) [18]. 

Поле в ближній зоні не має хвильового характеру, тобто фази 

напруженостей електричного і магнітного полів не залежать від просторових 

координат. У ближній зоні напруженість електричного поля елементарного 

електричного диполя спадає за законом 3
1

r
. На великих відстанях від 

диполя (λ >> r) закон зміни полів становится зовсім іншим [19]. Вектори  Е    

і Н  є взаємноперпендикулярними і ортогональні напряму поширення хвилі, 

тому що хвиля поширюється в радіальному напрямку. Відношення векторів 

залежить від властивостей середовища і дорівнює [18] 

                                   а

а

Е
Z

Н


 


                                            (1.11) 

де а  – абсолютна магнітна проникність середовища, Гн/м; а  – абсолютна 

електрична проникність середовища, Ф/м. 

У вільному просторі маємо відомий результат Z =Z
0
= 120π = 377 0м. 
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Рисунок 1.5 –  Ближня, проміжна і дальня зони електромагнітного 

випромінювання 

 

Отже, далеко від джерела ЕМП змінюється в часі, відношення амплітуд 

електричних і магнітних полів дорівнює 377 Ом. Поблизу від джерела полів 

це відношення може бути зовсім іншим, і буде залежати від характеру 

джерела [20]. Знати це необхідно тому, що високочастотні перешкоди 

можуть визначатися або повністю електричним полем, або повністю 

магнітним полем. Від характеру основного поля перешкоди залежить вибір 

системи екранування і захисту. 

 

 

1.3. Сучасний стан галузі виробництва антен мобільного зв’язку 

 

Антеною називається радіотехнічний пристрій, призначений для 

випромінювання або прийому електромагнітних хвиль. Антена є одним із 

найважливіших елементів будь-якої радіотехнічної системи, пов’язаної з 

випромінюванням або прийомом радіохвиль. Загальна класифікація антен 

для бездротового радіозв’язку подана на рис.1.6 [21].  
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Рисунок 1.6 – Класифікація антен для бездротового радіозв’язку 

 

1.3.1. Основні характеристики антен 

 

Для оцінки та порівняння між собою різних антен вводиться ряд 

характеристик. У цьому розділі розглядаються параметри, що 

характеризують спрямовані властивості антени і ступінь узгодженості антени 

з фідером.  

 Вхідний імпеданс. Антена, підключена до генератора через фідерну 

лінію, виступає в якості навантаження (рис. 1.7) [22]. 

Навантаження антени, в цьому випадку, визначається як a a aZ R iX  , 

де aR  – активний (ємнісний) опір, aX  – реактивний (індуктивний) опір. 

Величина aZ  називається вхідним опором антени. При розбіжності aR   

антени з хвильовим опором фідера лінії і при ненульовому значенні aX , 
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потужність, яка випромінена генератором, частково відбивається і 

повертається в генератор, викликаючи при цьому небажані перешкоди в 

стійкій роботі електричної схеми. Тому вводять поняття умови узгодження 

антени з фідером. Умова узгодження – умова, при якому максимальна 

потужність передається в навантаження [23].  

 

Рисунок 1.7  – Електрична схема з’єднання генератора  з підключеною 

антеною у вигляді навантаження 

 

Щоб визначити чисельне значення вхідного імпедансу, уявімо схему на 

рис. 1.7 в трохи спрощеному варіанті (рис. 1.8) [24].  

 

Рисунок 1.8 – Схема підключення антени до генератора через фідерну 

лінію 

 

Тут Z(ф) – хвильовий опір фідера, S(вх) – площа входу антени, V(а) – 

об’єм передавального пристрою, S(а) – поверхнева площа антени. Тоді потік 

потужності, що проходить через площину входу пристрою, визначиться 

виразом [25] 

 

вх
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a aS S V
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де   и   – магнітна і електрична проникності середовища, відповідно; H и E 

– напруженості магнітного та електричного полів, відповідно.  

Звідси отримуємо [26]: 

 *

2

вх

1
Re

2
a

a

S

R EH ds
I

    ; (1.13) 

 2 2

2

вх

Re
2 22

a

a

V

X H E dV
I

   
  

 
 , (1.14) 

де вхI  – вхідне значення сили струму. 

Запишемо повний вираз для вхідного імпедансу 

* 2 2

2 2

вх вх

1
Re Re

2 22 2
a a

a

S V

i
Z EH ds H E dV

I I

   
     

 
  .  (1.15) 

Коефіцієнт стоячої хвилі. Характеризує ступінь узгодження антени і 

фідера (також кажуть про узгодження виходу передавача і фідера). На 

практиці завжди частина переданої енергії відбивається і повертається в 

передавач. Відбита енергія погіршує роботу передавача і може його 

пошкодити.  

Коефіцієнт стоячої хвилі визначається через коефіцієнт відбиття в лінії. 

Коефіцієнтом відбиття називається відношення напруги (Uвідб) або струму 

(Iвідб) відбитої хвилі в точці відбиття до напруги (Uпад) або струму (Iпад ) 

падаючої хвилі в цій же точці [27, 28].  
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Тоді коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) можна записати як 
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Діаграма спрямованості. Спрямовані властивості будь-якої антени 

прийнято визначати амплітудною характеристикою спрямованості, тобто 

залежністю величини випромінюваного антеною поля в точці спостереження 

від напряму на цю точку, що характеризується в сферичній системі 

координат кутами υ, φ або Θ, Φ. Графічне зображення амплітудної 
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характеристики спрямованості називають діаграмою спрямованості антени. 

На рис. 1.9 представлений приклад діаграми спрямованості (ДС) в сферичній 

системі координат [29,30]. 

 

Рисунок 1.9 – Діаграма спрямованості антени в сферичній системі 

координат 

 

Напруженість поля будь-якої антени визначається формулою [31, 32, 

33, 34] 

 
Ψ( ,φ) -( ,φ) ( ,φ) i J ikrE J Af J e e . (1.18) 

де A – множник, що не залежить від напрямку на точку спостереження; 

| ( , )f J  | – амплітудна характеристика спрямованості; ( , )J   – фазова 

характеристика спрямованості антени (залежність фази поля, створюваного 

антеною, від напрямку на цю точку). Множник ( , )f J   визначає не тільки 

величину, а й фазу напруженості поля, так як при переході функції ( , )f J   

через нуль змінюється її знак, що відповідає стрибку фази напруженості поля 

на 180 °. Тому амплітудною характеристикою спрямованості є модуль 

функції ( , )f J  . Для спрощення запису зазвичай знак модуля опускають. 

Вираз ( , )f J  =
 ,

( , )
i J

f J e
 

  називають комплексною характеристикою 

спрямованості антени [35]. 

Просторова ДС зображується у вигляді поверхні ( , )f J   або ( , )F J  , 

яка описується кінцем радіус-вектора, що виходить з початку координат, 
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довжина якого в кожному напрямку в певному масштабі дорівнює функції 

( , )f J  . На рис. 1.10 зображена просторова ДС елементарного вібратора 

(тороїда). Побудова таких діаграм незручна. На практиці зазвичай 

користуються двовимірними ДС, які зображують характеристику 

спрямованості в будь-яких обраних площинах. В якості таких площин 

здебільшого вибирають дві взаємно перпендикулярні площини, що 

проходять через напрямок максимального випромінювання. Для антен, 

випромінюючих лінійно поляризоване поле, цими площинами називають 

площини, в яких лежить або вектор E (площину E), або вектор H (площину 

H) [36].  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Просторове зображення ДС елементарного вібратора 

 

1.3.2. Антени базових станцій 

 

Базова станція – це комплекс радіопередавачів (ретрансляторів, 

прийомо-передавачів), які здійснюють зв'язок з кінцевим абонентським 

пристроєм  – стільниковим телефоном. Одна базова станція стандарту GSM 

зазвичай здатна підтримувати до 12 передавачів, а кожен передавач здатний 

одночасно підтримувати зв'язок з вісьмома абонентами, що спілкуються. 

Зона покриття антен базової станції утворює соту, або групу сот. Базові 

станції з'єднані з комутатором мережі через контролер базових станцій [37, 

38].   

напрям випро-

мінювання 
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Базові станції є приймально-передавальними радіотехнічними 

об'єктами, які працюють в УВЧ діапазоні (300…3000 МГц). Крім того, кожна 

БС додатково оснащена комплектом приймально-передавального обладнання 

радіорелейного зв'язку, яке працює в діапазоні 3…40 ГГц, що відповідає за 

інтеграцію даної БС в мережу в цілому. Потужність передавачів БС зазвичай 

не перевищує 5…10 Вт на несучу [37, 38].   

Вимоги, що пред'являються до антен базових станцій, дуже різні і 

залежать від конфігурації мережі, передбачуваної кількості абонентів, що 

обслуговуються, зони покриття і т.п. Для діапазону коротких хвиль 

запропоновано велику різноманітність видів антен – від рупорних антен і 

симетричних магнітних та електричних вібраторів до антен типу «хвильовий 

канал» і різноманітних апертурних антен [39]. 

Апертурні антени для організації базових станцій в силу своїх 

характеристик не застосовуються, а різноманітні вироби з дроту, антени типу 

«хвильовий канал» або «решітка петльових вібраторів» застосовуються рідко 

і використовуються, як правило, для організації невеликих відомчих мереж 

зв'язку. На практиці, в переважній більшості випадків для організації мереж 

рухомого радіозв'язку застосовуються дротяні антени, що складаються з 

декількох симетричних електричних вібраторів, які розташовані над екраном. 

Даний клас антен отримав назву панельних антен. Вони мають відмінні 

механічними характеристиками, прості в установці та експлуатації, а також 

відносно дешеві. Завдяки всім вищезазначеним характеристикам саме з 

використанням подібних антен побудована переважна більшість базових 

станцій стільникового зв'язку. Різні види даних антен дуже широко 

представлені на ринку, наприклад,  фірмами Каthrein, Cellwave та багатьма 

іншими закордонними та вітчизняними фірмами. З точки зору антеної 

техніки це секторні спрямовані антени з коефіцієнтом підсилення від 8 до  

20 dВ і потужністю не більше 200…500 Вт. Подібні антени представляють 

собою суцільний металевий екран з розміщеними перед ним синфазно 

випромінюючими активними напівхвильовими вібраторами (рис. 1.11).  
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Число активних вібраторів для однієї антени може сягати 20, а 

геометрією розташування вібраторів відносно один одного і екрану 

досягаються необхідні характеристики спрямованості антени. Переважна 

кількість систем рухомого радіозв'язку працюють з полем вертикальної 

поляризації, тому що випромінювальні вібратори представляють собою тонкі 

в порівнянні з довжиною хвилі круглі циліндричні провідники, що 

розташовуються по вертикалі. Очевидно, що площа екрану для забезпечення 

необхідних характеристик спрямованості, повинна бути більше площі 

займаної решіткою активних вібраторів [40].  

 

 

Рисунок 1.11 –  Панельна антена БС мобільного зв’язку  

 

В основному застосовуються два типи передавальних (приймально-

передавальних) антен БС: слабоспрямовані з круговою діаграмою 

спрямованості в горизонтальній площині – тип «Omni» і спрямовані 

(секторні) з кутом розкриву (шириною) основного пелюстка ДС в 

горизонтальній площині зазвичай від 60 або 120 градусів.     
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1.3.3. Антени мобільних терміналів  

 

Сучасні стільникові телефони або так звані МС належать до найбільш 

складних мікрохвильових пристроїв, так як в їх обмеженому обсязі 

розміщується велика кількість схем, що виконують найрізноманітніші 

функції в умовах обмеженого енергоспоживання. Перехід до мереж третього 

і четвертого поколінь зв’язку значно ускладнює процес їх проектування, 

зростають трудові та матеріальні витрати на проведення експериментальних 

досліджень. Жорсткі вимоги до рівня потужності, що поглинається в тілі 

користувача, вимагають проведення складних і дорогих вимірювань на 

спеціальних моделях тіла людини, які не завжди можливі. У цих умовах 

істотно зростає роль математичного моделювання високочастотних 

електромагнітних полів, що створюються стільниковими телефонами і 

розрахунку питомої потужності, що поглинається.  

Загалом будь-який звичайний мобільний телефон складається з 

декількох деталей (рис. 1.12): мікросхеми (плати), яка є «мозком» для 

телефону, антени, рідкокристалічного дисплея (LCD), клавіатури, мікрофона, 

динаміка, акумулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Компоненти мобільного телефону 
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Види і особливості антен. Всі антени для телефонів діляться на два 

види – це антени, які спочатку вбудовані в телефон та антени, що 

підключаються до телефону. Вбудовані антени бувають внутрішніми і 

зовнішніми штирьовими. 

Штирьові антени. Ще не так давно, коли безкоштовні дзвінки через 

інтернет були рідкістю, основним видом антен для мобільних телефонів були 

антени, виконані у вигляді зовнішнього штиря. Ці антени можна зустріти і 

зараз, правда, оснащені ними лічені моделі телефонів. Ефективність таких 

антен часто перевищує 90 %. Діаграма штирьових антен має кругову 

спрямованість (вона не є рівномірною, хоч і близька до ізотропної). Діаграма 

спрямованості графічно відбиває випромінювання або чутливість антени. 

Діаграма має характерні пелюстки – найдовший (потужний) з них називають 

головним.  

Внутрішні антени. Внутрішні антени (планарні або мікро-смугові 

антени) зазвичай вбудовуються всередину телефонного корпусу. 

Виступаючих частин у телефонів з внутрішньою антеною немає, що часто 

було проблемою для власників телефонів з антеною, розташованої зовні. Є 

така думка, що внутрішні антени менш ефективні. Головний недолік 

внутрішніх антен для мобільного телефону полягає в тому, що таку антену 

доводиться щоразу розробляти окремо для кожної моделі (або групи моделей 

телефону), враховуючи при цьому особливості розташування елементів 

усередині телефону, а також особливостей самого корпусу. 

Прагнення збільшити чутливість, дальність і стійкість зв'язку входять у 

суперечність з необхідністю зменшувати потужність, яка поглинається в 

голові людини. Щоб досягти цього, можна йти двома шляхами: зменшити 

потужність передавача телефону, що може призвести до збільшення 

ймовірності збою зв'язку, або розробити антенну структуру телефону так, 

щоб зменшити опромінення голови, не зменшуючи ефективності 

випромінювання антени в дальній зоні. 

За останні 10 років антени стільникових телефонів [41, 42] значно 
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вдосконалилися за характеристиками і ускладнилися по конструкції  

(рис. 1.13). При цьому в деяких моделях в якості випромінювальної системи 

задіяний і корпус телефона (рис. 1.14). 

 

 

Рисунок 1.13 – Еволюція мобільних терміналів  

 

Рисунок 1.14 – Антена МС як частина його корпусу 

 

У міру зменшення габаритних розмірів антени зменшується її 

коефіцієнт корисної дії (ККД) і звужується смуга частот, тобто є 

взаємозв'язок між розмірами антени і її добротністю Q або між смугою 

частот і коефіцієнтом підсилення антени. Зі зменшенням розмірів антенних 
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елементів значно зростає вплив властивостей середовища і навколишнього 

оточення.  

Сьогодні стан справ на ринку малогабаритної антенної техніки для 

мобільних засобів зв'язку можна коротко охарактеризувати як «бум 

впровадження антен типу PIFA», тобто планарних F-подібних антен (Planar 

Inverted-F Antenns). Високий попит на ці пристрої пояснюється такими їх 

перевагами, як досить широка смуга робочих частот (до 10% від резонансної 

несучої частоти), висока ефективність (відношення випромінюваної 

потужності до потужності, що до неї підводиться), що досягає ~ 65 %, 

порівняно малі габарити і підтримка багатодіапазонності. До того ж, антени 

цього типу характеризуються достатньо високим посиленням як у 

вертикальній, так і горизонтальній площинах поляризації. Саме завдяки 

цьому вони перспективні для застосування в засобах бездротового зв'язку. 

Зростання популярності PIFA-антен повязане також з розвитком бездротових 

комп'ютерних технологій.  

 

 

 1.4. Проблеми еколого-технічного розвитку мереж мобільного 

зв’язку 

 

В даний час у всьому світі існує стурбованість з приводу можливих 

наслідків для здоров'я людини в результаті дії електромагнітних полів, що 

створюються безпровідними технологіями. Приведемо огляд наукових даних 

про вплив довготривалої дії низьких рівнів опромінювання базових станцій і 

інших локальних безпровідних мереж на здоров'я людей. 

Загальні побоювання відносно антен базових станцій і локальних 

безпровідних мереж стосуються можливих довготривалих наслідків для 

здоров'я від дії електромагнітного випромінювання на весь організм людини. 

На сьогоднішній день єдиним науково встановленим наслідкам дії на людину 

електромагнітних полів є підвищення температури тіла (>10 ºC) при дії полів 
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дуже високої напруженості, які існують тільки на деяких промислових 

підприємствах.  

Окремі люди повідомляли про прояв у них неспецифічних симптомів 

при дії електромагнітних полів, що створюються базовими станціями і 

іншими приладами з електромагнітними полями [43]. 

Дія електромагнітних полів на організм людини виявляється у 

функціональному розладі центральної нервової системи; суб'єктивні відчуття 

при цьому – підвищена стомлюваність, головні болі і тому подібне. 

Первинним проявом дії електромагнітної енергії є нагрів, який може 

привести до змін і навіть до пошкоджень тканин і органів. Механізм 

поглинання енергії достатньо складний. Можливий також перегрів організму, 

зміна частоти пульсу, судинних реакцій. Поля надвисоких частот можуть 

надавати дію на очі, що приводить до появи катаракти. Багатократні повторні 

опромінювання малої інтенсивності можуть приводити до стійких 

функціональних розлаштувань центральної нервової системи. Ступінь 

біологічної дії електромагнітних полів на організм людини залежить від 

частоти коливань, напруженості і інтенсивності поля, тривалості його дії. 

Біологічна дія полів різних діапазонів неоднакова. Зміни, що виникають в 

організмі під впливом електромагнітних полів, частіше всього зворотні. 

В результаті тривалого перебування в зоні дії електромагнітних полів 

наступає передчасна стомлюваність, сонливість або порушення сну, 

з’являються часті головні болі, наступає розлад нервової системи і ін. При 

систематичному опромінюванні спостерігаються стійкі нервово-психічні 

захворювання, зміна кров'яного тиску, уповільнення пульсу, трофічні явища 

(випадання волосся, ламкість нігтів і т.п.). Аналогічна дія на організм 

людини надає електромагнітне поле промислової частоти в 

електроустановках надвисокої напруги. Інтенсивні електромагнітні поля 

викликають у тих, що працюють, порушення функціонального стану 

центральної нервової системи, серцево-судинної системи. При цьому 

спостерігаються підвищена стомлюваність, млявість, зниження точності 
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робочих рухів, зміна кров'яного тиску і пульсу, виникнення болі в серці 

(зазвичай супроводжується аритмією), головні болі. Передбачається, що 

порушення регуляції фізіологічних функцій організму обумовлене дією поля 

на різні відділи нервової системи. При цьому підвищення збудливості 

центральної нервової системи відбувається за рахунок рефлекторної дії поля, 

а ефект гальмування – за рахунок прямої дії поля на структури головного і 

спинного мозку. Вважається, що кора головного мозку, а також проміжний 

мозок особливо чутливі до дії поля [44]. 

Загальний вплив електромагнітного поля на організм людини. 

Результати клінічних досліджень, проведених в Росії [45, 46, 47, 48], 

показали, що тривалий контакт з електромагнітним полем в НВЧ-діапазоні 

може привести до розвитку захворювання, що отримало найменування 

«радіохвильова хвороба». Клінічну картину цього захворювання визначають, 

перш за все, зміни функціонального стану нервової і серцево-судинної 

систем. Люди, що тривалий час знаходяться в зоні опромінювання, 

пред'являють скарги на слабкість, дратівливість, швидку стомлюваність, 

ослаблення пам'яті, порушення сну. Нерідко до цих симптомів приєднуються 

розлади вегетативних функцій нервової системи. З боку серцево-судинної 

системи виявляються гіпотонія, болі в серце, нестабільність пульсу. 

  У людей, що знаходяться (в основному, за службовим обов'язком) в 

зоні опромінювання безперервно, виникають зміни в структурі кісткового 

мозку у бік збільшення швидкості регенерації. Через 1…3 роки у деяких 

з'являється відчуття внутрішньої напруженості, метушливість. Порушуються 

увага і пам'ять. Виникають скарги на малу ефективність сну і на 

стомлюваність. Є також дані про виникнення психічних розладів у людей, 

протягом 5 років і більш, що систематично піддавалися опромінюванню 

електромагнітним полем з напруженістю, близькою до гранично допустимою 

[49]. 

Отримані дані істотно розширили і поглибили знання про загальні 

закономірності і фізіологічні механізми впливу як низкоинтенсивного 
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радіочастотного електромагнітного випромінювання, так і потужного НВЧ-

випромінювання з імпульсами наносекундной тривалості. Результати роботи 

дозволяють ясніше розуміти небезпеку шкідливого впливу вищевказаних 

випромінювань і дозволяють прогнозувати можливі несприятливі наслідки. 

Вони доповнили уявлення щодо біологічної дії імпульсно-модульованих 

радіочастотних випромінювань, їх поєднаної дії з підвищеною температурою, 

що може бути враховано при вдосконаленні існуючих санітарно-гігієнічних 

норм безпечного впливу радіочастотних випромінювань і при розробці 

відповідних гігієнічних нормативів. Дані щодо впливу потужних 

електромагнітних імпульсів наносекундной тривалості можуть стати 

основою для гігієнічного та екологічного нормування цього фактора.  

З огляду на важливість і підвищену небезпеку впливу ЕМВ на організм 

людини, що розвивається, яке супроводжується тетратогенними наслідками, 

на міжнародному симпозіумі «Механізми біологічної дії електромагнітних 

випромінювань» (Пущино, 1987) вперше було прийнято рішення «Про 

необхідність інтенсифікації досліджень в напрямку оцінки впливу 

електромагнітних випромінювань на процеси розвитку». Прийняття 

подібного рішення обумовлено тим, що будь-який організм, в тому числі і 

людини, на певних стадіях розвитку може піддаватися впливу, що ушкоджує 

ЕМВ, що приводить до тератогенних наслідків. Небезпека таких наслідків 

швидше за все буде наростати в зв'язку з розвитком і широким поширенням 

систем мобільного зв'язку. Тому дослідження механізмів і закономірностей 

впливу радіочастотного ЕМВ на організм, що розвивається набуло 

надзвичайної актуальності.  

В багатьох випадках різні біосистеми можуть піддаватися впливу 

декількох чинників, по черзі або одночасно. При таких обставинах дія ЕМВ 

може поєднуватися з дією інших випромінювань (іонізуючої радіації, УФ або 

видимого світла), або хімічних речовин. Як показує практика [50] вивчення 

поєднаної дії, реакції можуть істотно відрізнятися в залежності від 

комбінацій факторів і умов впливу. З точки зору модифікації радіаційних 
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уражень електромагнітними впливами було показано, що попередній вплив 

ЕМВ на опромінювані іонізуючою радіацією об'єкти може надавати і 

протекторну, і сенсибілізуючу дії. Виходячи з таких результатів можна 

очікувати, що і ефекти ЕМВ так само можуть модифікуватися дією будь-

якого іншого поєднаного фактора, наприклад, підвищеною температурою, 

яка досить часто присутня в природних умовах. Більш того, подібне 

поєднання впливів може виявитися перспективним у терапевтичній практиці 

або в біотехнологічних процесах. Тому питання про сукупні дії ЕМВ на 

біосистеми так само представляє безперечний інтерес для дослідження.  

Кожен мобільний телефон випромінює електромагнітне поле, яке може 

впливати на здоров'я людини. Електромагнітні поля різних діапазонів 

довжин хвиль біологічно активні і можуть по-різному впливати на живі 

організми, в тому числі і на людей.  

Однозначних висновків про шкідливий вплив радіоелектронного 

випромінювання на здоров'я у Всесвітній організації охорони здоров'я поки 

не зробили, оскільки вважають, що для правильних висновків потрібні не 

10…15 років масового використання мобільних, а як мінімум 20…25 років. 

Поки ж в організації закликають інформувати про потенційний вплив і при 

можливості обмежувати його. 

Завдання електромагнітної екології можна розділити на дві групи. До 

першої групи належать питання впливу електромагнітного поля на біологічні 

об'єкти, в першу чергу, на життєдіяльність людини. До другої - питання 

оптимального розміщення базових станцій, а точніше, передавальних антен 

базових станцій, включаючи забезпечення санітарно-захисних зон і зон 

обмеження забудови поблизу цих антен. Для захисту населення від впливу 

електромагнітного випромінювання існують державні санітарні норми і 

правила захисту населення. 

Питання охорони здоров’я від впливу електромагнітних 

випромінювань має важливе медичне та соціально-економічне значення. 

Особлива увага при цьому приділяється санітарному нагляду за джерелами 
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цих випромінювань. Основою організації санітарного нагляду є санітарні 

норми і правила, які містять як норми, так і основні положення гігієнічних 

вимог до засобів випромінювання. Ці документи разом з методичними 

вказівками до них дозволяють регламентувати умови експлуатації і 

розміщення засобів випромінювання відносно житлової забудови і тим самим 

забезпечити охорону здоров’я населення від впливу електромагнітних полів, 

що виникають у навколишньому середовищі [51]. 

Вирішення питань забезпечення безпеки використання апаратів 

мобільного зв'язку вимагає уточнення гігієнічних регламентів. 

В якості параметрів, за допомогою яких оцінюється вплив 

електромагнітного поля на людський організм, відносяться наступні [52, 53]: 

 – Power Density (PD) - густина потоку потужності П (мВт/см2); 

 – Specific Absorption Rate (SAR) – питомий коефіцієнт поглинання 

потужності (мВт/г, Вт/кг); 

 – Maximum Permissible Exposure (МРЕ) – максимально допустимий 

рівень потужності (зазвичай виражається в одиницях PD (мВт/см2); 

– Час впливу t (хв). 

 

 

1.5. Передумови дослідження електромагнітного поля поблизу 

антен мобільного зв’язку  

 

Очевидно, що введення в експлуатацію нових передавальних 

пристроїв, які використовують сучасні технології, диктує необхідність 

вдосконалення методик розрахунку і вимірювання характеристик 

електромагнітного поля в рамках проблеми електромагнітної безпеки. Одним 

з істотних моментів при проектуванні антенних систем, що випромінюють 

електромагнітне поле, є аналіз електромагнітної обстановки поблизу місць 

розміщення передавальних антенн та відповідність характеристик ЗМЗ 

санітарним та екологічним нормам. Оскільки антена володіє певними 
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дисперсійними властивостями, аналіз електромагнітної обстановки, як 

наказують прийняті в даний час методики, в деяких практично важливих 

випадках вже не дасть адекватного уявлення про реальну картину розподілу 

характеристик поля, що створюється передавальними антенами. 

На сьогоднішній день структура поля антен в ближній зоні залишається 

малодослідженою, хоча теоретичному і експериментальному дослідженням 

присвячена велика кількість робіт українських та зарубіжних авторів. Ця 

область представляє інтерес з точки зору вирішення питань електромагнітної 

екології, зокрема, при розрахунку біологічно безпечної зони поблизу 

передавальної антени. 

Практичної важливістю розв'язання даної проблеми зумовлена поява 

значної кількості робіт в 1980-х роках, що зробило величезний внесок у 

вивчення ближнього поля [54, 55, 56].  

Теоретичні дослідження є фундаментальним внеском в розвиток 

класичних основ антеної техніки в одному з найбільш складних її розділів, 

що вивчає ближнє поле випромінювання ЕМП.  

Вперше рішення задачі визначення ближнього поля антени мобільного 

зв'язку дав у 2001 році Петровський А.А. [57]. Також значну роль в розробці 

даної проблеми, методичної та нормативної документації щодо 

електромагнітної екології належить представникам самарської школи:  

Ю.М. Сподобаеву, A.J1. Бузову, В.А. Романову. Так само значний інтерес 

представляють результати робіт AB Маторіна, С.І. Емінова, В.А. Неганова, 

І.В. Матвєєва. Однак завдання далекі від остаточного вирішення.  

У роботах Петровського А.А. проводиться аналіз полів в проміжній і 

ближній зоні конкретних типів панельних проводових антен. Досліджуються 

кутові залежності електричного і магнітного поля антен базових станцій в 

залежності від відстані від антени, наводяться результати досліджень 

залежностей зміни напруженості поля, випромінюваного антеною, в міру 

віддалення від антени для проміжної та ближньої зони. Виводиться формула 

розрахунку усередненого значення ГПЕ в ближній зоні антен і наводяться 
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графіки поведінки вектора Пойнтінга в проміжній і ближній зоні, як для 

загального випадку, так і для конкретних типів антен. 

Однак його роботи спрямовані на дослідження тільки антен базових 

станцій і абсолютно не досліджуються антени мобільних терміналів. 

Дослідження в даному напрямку проводилися в основному за кордоном [58]. 

Оскільки інші країни вже давно використовують мережі третього 

покоління і вже перейшли частково на мережі четвертого, то дані 

дослідження набагато випереджають ситуацію в Україні. Також існуючі 

дослідження в даній області [59, 60, 61] були проведені для оцінки впливу 

ЕМВ на здоров'я людини. Дані роботи не враховували якісну роботу систем 

мобільного зв'язку.  

У системах мобільного зв'язку використовуються антенно-фідерні 

пристрої з найбільшим розміром. Причому вибір такого розміру визначається 

не бажанням отримати високу спрямованість антени, а забезпеченням 

кращого узгодження з фідером. Невеликі розміри антени визначають її 

слабку спрямованість. Крім того, в процесі роботи системи, ДС залишається 

незмінною, тому що управління останньої пов'язано зі зміною її габаритів або 

механічним поворотом, що є практично неможливим. Тому при розробці 

алгоритмів обробки доводиться враховувати тільки зміну параметрів 

радіосигналів в часі, в зв'язку з чим в системах мобільного зв'язку 

використовується, як правило, часова обробка.  

Для підвищення завадостійкості роботи систем мобільного зв'язку 

необхідно, не порушуючи умови локальності, збільшувати многоканальность 

антенного пристрою і забезпечувати можливість управління ДС останнього. 

Задоволення поставленим вимогам забезпечить значне розширення 

функціональних можливостей системи обробки, дозволить створювати 

алгоритми, що враховують не тільки часові, а й векторні параметри 

приходять в точку прийому радіосигналів.  

У літературі [62, 63, 64] досить обмежені відомості як про просторову 

структуру ближнього поля конкретних типів антен, так і загальні тенденції, 
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які притаманні електромагнітному полю довільних антен при переході з 

дальньої зони, де залежність амплітуди поля від відстані в будь-якому 

напрямку описується функцією 1 r , в проміжну і, тим більше, в ближню 

зону.  

У теорії випромінювання давно і добре відомі загальні формули, що 

дозволяють здійснити розрахунок поля в дальній зоні (зоні Френеля). Відомо 

також, що для антен апертурного типу межа далекої зони в області бокового 

випромінювання розташовується значно ближче до антени, ніж ця ж межа в 

області головної пелюстки; в разі ж антен осьового випромінювання 

(наприклад антен типу «хвильовий канал») закономірності формування 

дальньої зони є протилежними. Однак отримати чітку відповідь на питання, 

як же з відстанню змінюються поля довільних випромінювачів, не вдається. 

Відомо лише [65], що в зоні Френеля «на монотонне спадання поля за 

законом 1 r  накладається осцилююче згасаюче коливання». Вийняток 

становлять, мабуть, тільки результати дослідження ближнього поля 

квадратних і круглих апертур, що детально описані, наприклад, в [66, 67].  

 

 

1.6. Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі дисертаційної роботи на основі проведеного огляду 

літературних джерел за темою дослідження було: 

– виконано короткий опис загальної теорії та фізики електромагнітних 

полів, їх основних характеристик та зв'язок між ними; 

– класифікацію антен, що використовуються в мобільному зв’язку; 

– проведено огляд існуючих на сьогодні конструкцій антен базових 

станцій та мобільних терміналів; 

– розглянуто відому класифікацію полів антен на ближню, проміжну та 

дальню зони, проаналізовано їх зв'язок з довжиною хвилі випромінювання 

антен; 
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– сформульовано передумови визначення та дослідження 

електромагнітного поля поблизу антен базових станцій та мобільних 

терміналів. 

Таким чином, на основі огляду літературних джерел було встановлено, 

що: 

– у зв’язку з інтеграцією України у глобальний інформаційний простір 

та швидким розгортанням інформаційно-телекомунікаційних послуг в наш 

час з’явилася необхідність вирішення двосторонньої задачі – оптимізації 

розрахунку параметрів антен та екологічного впливу радіоелектронних 

пристроїв, зокрема поблизу антен, для забезпечення якісної роботи пристроїв 

мобільного зв’язку та одночасною відсутністю небезпечного впливу на 

життєдіяльність та здоров’я  людини; 

– застосовувані на сьогодні застарілі радянські методи, наприклад [68], 

які досі використовуються в України для розрахунку антен та визначення 

параметрів їх полів є неприпустимими через їх неадекватність сьогоднішнім 

умовам експлуатації та типам антен, тобто наразі в Україні відсутні адекватні 

нормативно-правові документи щодо визначення та оцінки міри впливу 

електромагнітних полів антен БС та МС на здоров’я людини;  

– розв’язання поставлених задач потребує використання, як правило, 

удосконалених та адекватних методів визначення та уточнення параметрів 

електромагнітного полів поблизу антен мобільного зв’язку; 

– характеристики антен БС та МС, що містяться в технічних умовах на 

виріб, є секретами виробництва кожної фірми-виробника, що ускладнює 

вирішення поставлених задач. 

Враховуючи все вищезазначене, можна зробити основний висновок, що 

проектування сучасних мереж стільникового зв’язку повинно базуватися на 

уточнених методах визначення параметрів електромагнітного поля антени в 

любій точці простору. Тому перед проектуванням антен мобільного зв’язку  

необхідно розрахувати їх конструкцію, визначити параметри та, зокрема 

напруженість електричного поля поблизу антени для оцінки шкідливого 
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впливу на людину. Це потребує розробки й дослідження методів, методик та 

математичних моделей визначення та оптимізації параметрів антен різного 

призначення та сфери застосування.  

Нині дані методи та методики відсутні у відкритому друці, оскільки є 

секретами фірм-виробників, що вказує на актуальність та необхідність 

виконання наукових досліджень в даному напрямі.  
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ 

ПОБЛИЗУ АНТЕН МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ  

 

2.1. Аналіз просторово-часових характеристик електромагнітного 

поля в ближній зоні антени 

 

Суттєвою ознакою класифікації характеристик ЕМП є інформаційний 

параметр, який використовується для поділу сигналів і завад. Основні 

параметри ЕМВ, за якими здійснюється первинна обробка, діляться на:  

а) часові (амплітуда, частота, форма імпульсу, тривалість);  

б) векторні (пеленг, поляризація, імпеданс); 

в) просторові (поверхня рівних фаз, поверхня рівних амплітуд).  

Крім того можуть бути використані гібридні, наприклад, просторово-

часові параметри. 

Успішне вирішення завдань поділу сигналонесучих і завадонесівних 

полів у мобільному зв'язку можливо шляхом якнайповнішого використання 

відмінностей не тільки в часовій і просторовій, а й у векторній структурі 

корисних сигналів та сигналів, що заважають. 

Системи обробки, що враховують крім відмінностей в спектральних 

характеристиках сигналів і завад також відмінності і в просторових 

параметрах, мають більшою ефективністю в порівнянні з системами чисто 

часової обробки. Одним з механізмів просторово-часової обробки є фазована 

антенна решітка (ФАР), що дозволяє за рахунок відповідної 

діаграмоутворюючої системи змінювати напрямок головного максимуму, 

форму основної пелюстки, рівні бічних, розташування нулів і т.п. і за 

рахунок цього оперативно здійснювати зміну просторово-часових 

характеристик приймальної антени відповідно до зміни завадних обставин. 

Однак в ФАР, як елементи, як правило, використовуються пристрої, що 

реєструють одну з проекцій вектора напруженості електричного (магнітного) 
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поля на електричну (магнітну) вісь антенного елемента, тобто ФАР не 

враховує векторної структури поля. Ця обставина природно зменшує її 

можливості при обробці сигналів. 

Тому актуальною є задача створення пристроїв, що дозволяють 

реалізувати такі алгоритми обробки, в яких була б врахована векторна і 

хвильова структура ЕМП. Особливо важлива ця проблема при розташуванні 

пристроїв обробки на рухомому об'єкті в рамках жорсткого обмеження на 

габарити антенно-приймального комплексу. Спільна обробка просторових і 

векторних параметрів збільшує ефективність роботи системи, дозволяє 

зменшити габарити антеною решітки в два рази, за рахунок застосування 

двох ортогонально-поляризованих елементів із загальним енергетичним 

центром. 

Підвищення ефективності існуючих алгоритмів обробки і розробка 

нових повинні базуватися на моделі радіоканалу, що враховує залежності 

поширюються в каналі радіосигналів і антенно-приймальних пристроїв не 

тільки від тимчасових і просторових, але і векторних параметрів ЕМП, що 

надходять в точку прийому. 

Відповідно до структурної схемою (рис. 2.1) радіоканалу сигнал, який 

створюється передавальною антеною, є електромагнітною хвилею, а остання 

– це електромагнітне коливання, що розповсюджується в довкіллі з кінцевою 

швидкістю, тобто являє собою процес, що змінюється і в часі, і в просторі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурна схема інформаційного каналу 
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До поняття хвилі, як відомо [69], приходять від хвильового рівняння, 

яке в декартовій системі координат має вигляд 

  tzyxf
t

U
U ,,,

1
2

2

2

2 





 , (2.1) 

де 
2

2

2

2

2

2

2

zyx 












 – оператор Лапласа [5],  zyxU ,,  – деякий фізичний 

вектор, наприклад, в разі ЕМВ – напруженість поля, електричного або 

магнітного;   – швидкість поширення хвилі в просторі;  tzyxf ,,,  – векторна 

функція, що характеризує джерело хвильового процесу. 

З [70] видно, що хвильовий процес визначається трьома групами 

параметрів, що описують ЕМВ: часовими, просторовими і векторними. 

Характер часових змін хвильового процесу цілком визначається 

функціональною залежністю від часу струму, що протікає у випромінюючій 

антені, що є джерелом ЕМВ. У системах радіозв'язку використовуються 

модульовані з того або іншого закону гармонійні струми. У загальному 

випадку залежність високочастотних коливань від часу визначається виразом 

вигляду 

  )(ψ)(ωcos)()( ttttIti  . (2.2) 

Параметр коливання, який змінюється за законом переданого 

повідомлення, визначає вид модуляції. У системах мобільного зв'язку 

найбільш часто зустрічається амплітудна (АМ), частотна (ЧМ) і відносна 

фазова (ВФМ) модуляції. У радіолокації зазвичай використовується 

імпульсна модуляція, яка може поєднуватися з частотною та фазовою. 

З розгляду виразу (2.2) випливає, що основними часовими параметрами 

сигналу є: амплітуда, частота і фаза. Крім цього можна виділити і додаткові, 

наприклад, при імпульсної модуляції: форма імпульсів, їх тривалість, 

шпаруватість, крутизна фронтів і т.д. Похідним параметром, що повністю 

визначається як часовий, є спектр сигналу. Добре розроблена спектральна 

теорія дозволяє проводити аналіз сигналу з різними видами модуляції з 

єдиних позицій, використовуючи єдиний математичний апарат. 
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При поширенні сигналів в векторно-просторовому радіоканалі часові 

параметри можуть зазнавати ті або інші зміни, що залежать від виду 

модуляції, несівної частоти, типу каналу і т.п. Наприклад, в 

багатопроменевому каналі з'являється неоднакова по різним променям 

затримка сигналу, яка визначає часові параметри сигналу в точці прийому. 

Багатопроменевість можна розглядати як здатність радіоканалу здійснювати 

розсіювання сигналу у часовій області. Від величини часових зрушень   по 

окремим променям залежить час обробки сигналу в точці прийому – 
с

Т . 

 
max
εТТ

с
, (2.3) 

де 
с

Т  – довжина часового інтервалу аналізу поля; Т – тривалість елемента 

сигналу, що передається; maxε  – інтервал розсіювання сигналу в часі (пам'ять 

каналу). 

Наявність maxε  в точці прийому характеризує неідеальність частотної 

характеристики радіоканалу, яка може бути скоригована добре розробленими 

методами введення на передавальному кінці попередніх спотворень сигналу. 

Крім того, багатопроменевість, при нестабільності довжини шляху хоча б 

одного з променів, призводить до завмирань сигналів, тобто викликає 

мультиплікативний вплив радіоканалу на що поширюється по ньому сигнал. 

Часові параметри сигналу роблять різний вплив на роботу мобільних 

систем. Наприклад, допплерівський зсув частоти в радіозв'язку – не 

інформаційний параметр, що викликає навіть заважає, і вимагає ускладнення 

апаратурної реалізації приймального пристрою: так для когерентної обробки 

сигналу необхідно створювати систему автоматичного підстроювання 

частоти. У той же час, в радіолокації параметр несе корисну інформацію, 

визначаючи швидкість цілі. 

Кількість використовуваних просторових параметрів радіосигналу 

поки менше числа часових. Основними є поверхню рівних амплітуд і 

поверхню рівних фаз (фронт) хвилі. За характером фронту визначається тип 
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хвилі – плоска, циліндрична, сферична і т.д. До похідних параметрів 

належать довжина хвилі – і хвильове число k. 

Довжина хвилі залежить не тільки від частоти джерела, але і від 

параметрів середовища поширення: 

 
ff

фф
π2 




 , (2.4) 

де 
аа

με

1
ф
 – фазова швидкість; f, ω  – частота та кутова частота 

відповідно; με, –діелектрична та магнітна проникність матеріалу відповідно. 

Залежності останніх двох параметрів від частоти викликає дисперсію, 

яка породжує, в свою чергу, частотні спотворення і обмежує спектр сигналу, 

що передається. У разі, якщо проникність середовища комплексна величина, 

виникає поглинання. 

Хвильове число, яке можна визначати за виразом [71] 

 
ф

2









k . (2.5) 

характеризує швидкість зміни хвильового процесу в просторі, а тому, за 

аналогією з частотою, що визначає швидкість зміни хвильового процесу в 

часі, може бути названо просторової частотою сигналу. Поняття просторової 

частоти досить широко використовується в теорії ФАР. Однак від наведеного 

тут воно відрізняється тим, що відноситься до приймальної антени і враховує 

крім хвильового числа напрямок приходу сигналонесівної хвилі. 

Просторові параметри сигналу, які необхідно відрізняти від просторових 

параметрів пристрою обробки, використовуються найчастіше в радіолокації. 

Зазвичай по кривизні хвильового фронту, так само як і за часовою затримкою 

відбитого від цілі сигналу, визначають відстань до цілі і кутові координати 

останньої щодо влаштування обробки. У радіозв'язку просторові параметри 

сигналу в якості інформаційних не застосовуються. 

Векторний хвильової процес характеризується, крім перерахованих 

вище часових і просторових параметрів, векторними. До основних  з них 
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відносяться параметри поляризаційного і хвильового векторів. 

Розглянемо найпростіше хвильове рівняння 

 02

2

2





Ek

z

E
, (2.6) 

рішенням якого є плоска монохроматична хвиля, що розповсюджується 

вздовж осі декартової системи координат, 

    
yyxx

kztEykztExztE  coscos),(
00

, (2.7) 

де  xE , yE – проекції вектора E  на вісі х та у відповідно; x , y – фази 

відповідних проекцій. 

Вираз () в загальному випадку є рівнянням еліпса, який називається 

поляризаційним. Ставлення малої головною піввісь еліпса поляризації - b до 

великої піввісі - a називається коефіцієнтом еліптичності r, який змінюється 

в межах r =0…1. 

Поляризаційний еліпс характеризується кутом орієнтації. Крім цих, 

можуть бути використані і інші параметри: кут еліптичності, фазор – 

відношення проекцій прийнятого поля )(tU
x

 и )(tU
y

. 

  i

y

x ep
U

U
p 




 , (2.8) 

де p  – модуль фазора;  
yx

  – аргумент фазора. 

Застосування поляризаційних параметрів для обробки сигналів в 

системах мобільного зв'язку дозволяє підвищити ефективність роботи цих 

систем. До похідних векторних параметрам відноситься хвильовий опір 

 
i

i

H

E






c
Z , (2.9) 

де 
ii

HE  , – проекції векторів напруженості електричного і магнітного полів на 

координатні осі, zyxi ,, , zyxj ,, , можливо як ji   так і ji  . 

Тільки в разі дальньої зони і при наявності в точці прийому, 

розташованої у вільному просторі, одного ЕМП Zc = 120π. У реальних 

ситуаціях ці умови можуть не виконуватися і тоді величина Zc може бути 
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використана в якості інформаційного параметра. Системи обробки, в яких 

враховується Zc 120  для різних полів, отримали назву імпедансних. 

Для виявлення ступеня впливу даних наближень, зокрема, 

особливостей просторово-часової структури електромагнітного поля, а саме, 

усереднених енергетичних характеристик спрямованості передавальних 

антен в ближній зоні зроблені відповідні розрахунки. Висновок основних 

математичних виразів для розрахунку і аналізу ГПЕ на довільній від антени 

відстані представлений в [72]. Особливістю даних виразів є облік варіаційних 

складових компонент вектора Пойнтінга. 

 

2.2. Класифікація координатних систем та передумови вибору їх 

використання 

 

У деяких випадках електромагнітні хвилі зручно зображати у вигляді 

променів, роль яких виконують лінії, уздовж яких поширюється хвиля. В 

будь-якій точці простору промінь перпендикулярний до фронту хвилі. 

Розглянемо тепер питання про типи хвиль, що розповсюджуються в просторі. 

Розрізняють три основних типи хвиль: сферичні, циліндричні, плоскі. 

Сферичною називається хвиля, фронт якої має вигляд сфери. Сферична хвиля 

(рис. 2.2, а) може бути отримана в однорідному та ізотропному середовищі 

при використанні точкового випромінювача, тобто випромінювача, 

розмірами якого можна знехтувати в порівнянні з довжиною хвилі. При 

сферичній хвилі напруженість поля зменшується обернено пропорційно 

відстані від випромінювача і не залежить від напрямку. 

Сферична хвиля характеризує рівномірне випромінювання енергії на 

всі боки простору. Всі реальні антени випромінюють енергію в різних 

напрямах по-різному. Тому в реальних умовах електромагнітну хвилю можна 

розглядати як сферичну лише в деяких умовах і з певним ступенем 

наближення. 



 

 

53 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Основні типи хвиль: а) сферична; б) циліндрична; в) плоска 

Циліндричною називається хвиля, фронт якої має вигляд циліндра. 

Циліндрична хвиля (рис. 2.2, б) може бути отримана за допомогою 

прямолінійного випромінювача великої довжини (в порівнянні з довжиною 

хвилі) або в разі поширення хвилі в просторі, обмеженому двома 

паралельними площинами. При циліндричній хвилі напруженість поля в 

напрямку її поширення зменшується обернено пропорційно кореню 

квадратному з відстані від випромінювача. 

З відомим наближенням як циліндричні можуть розглядатися хвилі, що 

поширюються між поверхнею землі і верхніми шарами земної атмосфери. 

Плоскою називається хвиля, фронт якої має вигляд площини. З певним 

ступенем наближення як плоска хвиля можуть розглядатися сферична і 

циліндрична хвилі на великих відстанях від випромінювача. При цьому, чим 

більше відстань від випромінювача, тим правдивіше фронт хвилі від 

площини в даній області (рис. 2.2, в). При плоскій хвилі напруженість поля 

не залежить від відстані до випромінювача. 

Сферична система координат. Сферичними координатами називають 

систему координат для відображення геометричних властивостей фігури в 

трьох вимірах за допомогою заданих трьох координат (r, θ, φ), 

де r – відстань до початку координат, θ і φ – зенітний і азимутальний кут 

відповідно (рис. 2.3). 

Поняття зеніт і азимут широко використовуються в астрономії. Взагалі 

зеніт – це напрямок вертикального підйому над довільно вибраним пунктом 

а)    б)    в) 
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(точкою спостереження), що належить так званої фундаментальної площини. 

В якості фундаментальної площини в астрономії може бути обрана площина, 

в якій лежить екватор, або площину, в якій лежить горизонт, або площину 

екліптики і т.д., що породжує різні системи небесних координат. Азимут – 

кут між довільно обраним променем фундаментальної площини з початком в 

точці спостереження та іншим променем цієї площини, у яких загальний 

початок з першим. 

Щодо рисунку сферичної системи координат (рис. 2.4), 

фундаментальна площина – це площина xy. Зеніт – якась віддалена точка, що 

лежить на осі Z і видима з початку координат. Азимут відраховується від осі 

X до проекції радіус-вектора r на площину xy. Це пояснює назви кутів, як і 

те, що сферична система координат може служити узагальненням (нехай 

хоча б і наближеним) безлічі видів систем небесних координат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3  – Сферична система координат 

 

Три координати (r, θ, φ) визначені як:   

–  r 0  відстань від початку координат до заданої точки P.  

–  0 ≤ θ ≤ 180  кут між віссю Z і відрізком, що з'єднує початок 

координат і точку P.  

Випробувальна 

антена 

Вісь θ 

Вісь φ 

зонд 
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 – 0 ≤ φ ≤ 360 кут між віссю X і проекцією відрізка, що з'єднує початок 

координат з точкою P, на площину XY.  

 

 

Рисунок 2.4 – Сферична система координат 

 

Кут θ називається зенітним, або полярним, або нормальним, а також він 

може бути названий англійським словом colatitude, a φ кут – азимутальних. 

Кути θ і φ не мають значення при r = 0, а  не має значення при sin(θ) = 0 

(тобто при θ = 0 або θ = 180°).    

Залежно або незалежно від стандарту (ISO 31-11), існує і така угода або 

конвенція, коли замість зенітного кута θ, використовується кут між 

проекцією радіус-вектора точки r на площину xy і самим радіус-вектором r, 

рівний 90° – θ. Він називається кутом підйому і може бути позначений тією 

самою літерою θ. У цьому випадку він буде змінюватися в межах   -90° ≤ θ ≤ 

90°.  Тоді кути θ і φ не мають значення при r = 0, так само як і в першому 

випадку, а φ не має значення при cos (θ) = 0, (вже при θ = - 90° або θ = 90°).  

Циліндрична система координат (рис. 2.5). Циліндричної системою 

координат називають тривимірну систему координат, яка є розширенням 

полярної системи координат шляхом додавання третьої координати (зазвичай 

позначається z), яка задає висоту крапки над площиною. 

Точка P дається як  ( , , z  ). У термінах прямокутної системи 

координат: 
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1.    0  –  відстань від O до P', ортогональної проекції точки P на 

площину XY. Або те ж саме, що відстань від P до осі Z. 

2.  0 360  – кут між віссю X і відрізком OP. 

3. z дорівнює аплікат точки P. 

 

Рисунок 2.5  – Циліндрична система координат 

 

При використанні у фізичних науках і техніці міжнародний стандарт 

ISO 31-11 рекомендує використовувати позначення ( , , z  ). 

Циліндричні координати зручні при аналізі поверхонь, симетричних 

щодо якої-небудь осі, якщо вісь Z взяти в якості осі симетрії. Наприклад, 

нескінченно довгий круглий циліндр у прямокутних координатах має 

рівняння  2 2 2x y c   , а в циліндричних – дуже просте рівняння ρ = c. Звідси 

і йде для даної системи координат ім'я «циліндрична». 

Прямокутна система координат. Прямокутна, або декартова система 

координат (рис. 2.6) – найбільш проста і тому часто використовувана система 

координат на площині і в просторі  [73]. 

Так як електромагнітне збудження поширюється в усі сторони від 

диполя з однаковою швидкістю c (за умови, що диполь знаходиться у 

вакуумі), то час проходження хвилі до всіх точок,  віддалених від диполя на 

одну й ту ж відстань r, однаково. Тому у всіх точках сфери, центр якої 

збігається з диполем, фаза коливань однакова, тобто виникає сферичний 

хвильовий фронт, а отже, хвиля, яка випромінюється диполем, є сферична 

або кульова хвиля.  
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Рисунок 2.6 – Прямокутна система координат 

 

2.3. Аналіз компонент електромагнітного поля випромінювачів МЗ 

 

 Вектор Пойнтинга можна трактувати як вектор ГПЕ. Величина вектора 

Пойнтинга рівна межі відношення енергії, що проходить за час t через 

майданчик S, розташований перпендикулярно напряму розповсюдження 

енергії. Напрям вектора Пойнтинга в ізотропному середовищі співпадає з 

напрямом розповсюдження енергії [74]. 

 Іноді цю величину називають інтенсивністю хвилі. Інтенсивністю 

електромагнітної хвилі називається фізична величина, чисельно рівна енергії, 

переносима хвилею за одиницю часу через одиницю площі поверхні, 

розташованої перпендикулярно до напряму розповсюдження хвилі. 

Якщо ми уміємо знайти вектор Пойнтінга, що створюється 

досліджуваною антеною в будь-якому місці поверхні, що оточує її, нам 

залишається тільки підсумувати (проінтегрувати) енергію, що 

випромінюється всіма елементами поверхні, для того, щоб знайти потужність 

випромінювання [75]. 

На відстанях, менших за нижню межу проміжної області, 

розташовується  ближня зона випромінюючої системи. У цій області 

електромагнітне поле має складний характер. У ближній зоні в загальному 

випадку присутні всі компоненти поля, залежність поля від відстані R носить 
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нерегулярний характер, вектор Пойнтінга стає комплексним і по напряму 

може не співпадати з радіус-вектором R [76]. 

Комплексний вектор Пойнтинга виявляється чисто уявним величиною, 

а його середнє значення – рівним нулю. Це не означає, звичайно, що в 

ближній зоні відсутнє випромінювання. Як і в дальній зоні, тут у виразах для 

поля є доданки, пропорційні 1/kr, які визначають випромінювану енергію. 

Повний потік енергії в ближній і дальній зонах однаковий (передбачається, 

що в середовищі відсутні втрати), а ГПЕ в ближній зоні значно більше, чим в 

дальній. Проте їх абсолютні величини малі в порівнянні з абсолютними 

величинами складових. Це означає, що в ближній зоні є відносно велике 

реактивне поле [77]. 

В даний час найбільш повно вирішена задача обчислення вектора 

Пойнтінга в дальній зоні передавальних антен, що пов'язано з локально 

плоским характером електромагнітної хвилі [78]. Саме на цьому припущенні 

сформульовані розрахункові методики для визначення рівнів 

електромагнітного поля, а також меж санітарно-захисних зон і зон 

обмеження забудови в місцях розміщення передавальних антен [79]. Однак в 

ближній зоні передавальних антен, в якій проблема електромагнітної екології 

найбільш актуальна, ця задача є малодослідженою. Це пов'язано з тим, що в 

ближній зоні передавальних антен, електромагнітна хвиля не може вважатися 

плоскою, і взаємозв'язок між її складовими не настільки очевидний. Деякі 

результати, близькі по тематиці, представлені в роботі [80], де основна увага 

приділена часовоій зміні вектора Пойнтинга, фізичної інтерпретації даних 

змін. 

З теорії електромагнітного поля відомо [80], що ГПЕ визначається на 

основі векторного добутку 

 НЕ


,П  ,                                                       (2.10) 

де НЕ


,  – вектори напруженості електричного та магнітного поля відповідно. 

Для опису векторів E


 та H


 скористаємося їх розкладанням по ортам 

сферичної системи координат 


,,r  (рис. 2.7)  
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В окремому випадку, розглядаючи поле випромінювання передавальної 

антени в дальній зоні, де поздовжні компоненти векторів E


 та H


 прагнуть до 

нуля, тобто 0rr HE , , (2.11) можна переписати у виді [80] 
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При цьому якщо врахувати, що передавальна антена формує в дальній 

зоні лінійно-поляризоване поле і площина поляризації збігається з площиною 

розташування векторів r


 и 


, то (2.12) перетворюються до виду 
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 (2.13) 

Аналогічним чином можна розкласти й вектор П


 по ортам сферичної 

системи координат 

  


ПППП rr . (2.14) 

Тоді, розкриваючи векторний добуток (2.10), отримуємо 

         ,, rrrr HEHEHEHEHEHErHE  


 (2.15) 

де        HEHErП ;   HEHE rrП ; rr HEHE  П . (2.16) 
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Рисунок 2.7 –  Вібратор у сферичній системі координат 
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Аналіз (2.16) при зіставленні з (2.12) підтверджує відомий висновок 

про те, що вектор Пойнтинга в дальній зоні має тільки поздовжню 

компоненту, інші компоненти дорівнюють нулю [80]. Причому для лінійно-

поляризованого поля, описуваного (2.13), ця компонента дорівнює 

  HErП . (2.17) 

Врахуємо на даному етапі монохроматичний характер 

електромагнітного поля, що змінюється в часі t  з круговою частотою . Тоді 

відповідні компоненти векторів E


 та H


 можна записати у виді: 
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                  (2.18) 

де HE ,  та HE  ,  – амплітуди та початкові фази відповідних компонент 

векторів E


 та H


 електромагнітного поля. 

Подання компонентів векторів E


 та H


 у виді (2.18) дозволяє перейти 

до безпосереднього перемножування складових для отримання відповідних 

компонент вектора П


. Зокрема, розглянемо окремо складові компоненти  

   HE ttHEHE   coscos ; 

   HE ttHEHE   coscos . 

Виконаємо заміну змінних Et  , Ht  . Тоді 

      coscoscoscos HE tt . 

Використовуючи тригонометричну тотожність 

     coscos,coscos 50 , 

Отримаємо 

        HEHEHE ttt   250 coscos,coscos . 

Поступаючи аналогічним чином, також можна записати 

        HEEHHE ttt   250 coscos,coscos . 

          Далі, здійснивши перегрупування доданків і виділивши незалежні 

(середні), а також залежні від t  (варіаційні) складові, отримаємо 



 

 

61 

 

 

  серП П Пr r r t   , (2.19) 

де 

    серП 0,5 cos cosE H E H

r E H E H       
      
 

;  

      HEHE

r tHEtHEt   2cos2cos5,0П . 

Аналогічним чином можуть бути визначені й інші компоненти вектора П


 

  серП П П t     , (2.20) 

де 

   серП 0,5 cos cosE H E H

r r r rE H E H    
      
 

; 

      HE

rr

H

r

E

r tHEtHEt   2cos2cos5,0П , 

  серП П П t     , (2.21) 

де 

     серП 0,5 cos cosE H E H

r r r rE H E H    
      
 

; 

      H

r

E

r

HE

rr tHEtHEt   2cos2cos5,0П . 

Аналіз варіаційних складових  tП  в компонентах вектора Пойнтинга 

П


 показує, що вони змінюються з подвоєною частотою 2  та у випадку їх 

часового усереднення навіть у межах напівперіода електромагнітного 

коливання  222Т  всі вони дорівнюють нулю. Однак в загальному 

випадку, на довільній відстані від передавальної антени, зокрема в її ближній 

зоні, їх необхідно враховувати.  

Так, амплітудне значення вектора Пойнтінга П


 з урахуванням його 

розкладання ((2.19)  (2.21)) за ортами сферичної системи координат (2.14), 

дорівнюватиме 

      
2 2 2

сер сер серП П П П П П Пr r t t t   
                   , (2.22) 

а подальше його тимчасове усереднення в межах періоду Т 

електромагнітного коливання призведе до вираження  
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сер
0

1
П П d

Т

t
Т

  .                (2.23) 

Аналіз (2.22) і (2.23) з урахуванням зазначених вище зауважень, зокрема, що 

в дальній зоні антени відмінна від нуля тільки радіальна компонента вектора 

дозволяє констатувати 

  сер сер

сер
0 0

1 1
П П d П П d П

Т T

r r rt t t
Т Т

        , (2.24) 

тобто тільки в дальній зоні передавальних антен усереднене амплітудне 

значення вектора Пойнтінга дорівнює середньому амплітудному значенням 

поздовжньої компоненти. У всіх інших випадках, зокрема в ближній і 

проміжній зонах передавальних антен, розрахунок усередненого 

амплітудного значення вектора Пойнтінга необхідно проводити у вигляді 

(2.22), тобто з урахуванням варіаційних доданків відповідних компонент. 

 

2.3.1. Поле елементарного випромінювача 

 

Антени ЗМЗ можуть мати різні й досить складні конфігурації, але вони 

є похідними від конструкції елементарного симетричного вібратора, що 

дозволяє користуватися відповідними виразами для візуалізації ЕМП. В 

якості приклада розглянуто поле випромінення елементарного електричного 

випромінювача. Розподіл силових ліній та розподіл амплітуди вектора 

Пойнтінгу зображені на рис. 2.8 та 2.9 відповідно.  

На рис. 2.10 показано п'ять миттєвих картин електромагнітного поля 

поблизу вібратора, відповідні різним моментам часу: а) до виникнення 

коливань обидві половини диполя не заряджено; лінії електричного поля 

відсутні; б) з'явився струм провідності, що протікає від низу до верху; через 

чверть періоду коливання він зарядив верхню половину вібратора позитивно, 

а нижню – негативно; лінії електричного поля починаються на верхній 

половині вібратора і закінчуються на нижній; в) під час другої чверті періоду 

заряди обох половин вібратора убувають; зовнішня частина поля 
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просунулася далі; одночасно починається «відшнуровування» ліній поля; г) 

до кінця другої чверті періоду обидві половини вібратора знову не 

заряджено; відшнуровування ліній поля закінчено; д) під час третьої чверті 

періоду коливання струм, що протікає зверху вниз, заряджає верхню 

половину вібратора негативно, а нижню – позитивно. 

 

 

Рисунок 1 – Силовые линии вектора Пойнтинга 
 

Рисунок 2.8 – Силові лінії вектора Пойнтінгу 

 

Рисунок 2 – Амплитуда вектора Пойнтинга 
 

Рисунок 2.9 – Розподіл амплітуди вектора Пойнтінгу 

 

Поле елементарного електричного вібратора в сферичній системі 

координат має три складові: радіальну складову вектора Еr, меридіональну 

складову вектора Eθ та азимутну складову вектора Нφ. 
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Рисунок 2.10 – Миттєві положення ЕМП в різні моменти часу 

 

Як приклад, що ілюструє просторовий розподіл густини потужності на 

довільній відстані від передавальної антени, розглянемо поле 

випромінювання елементарного електричного вібратора. Відомо [81], що 

поле випромінювання такого вібратора, при розташуванні його уздовж осі z 

(рис. 2.7), лінійно-поляризоване і описується наступними компонентами 
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 (2.25) 

де  2k  – хвильове число вільного простору;   – довжина хвилі 

електромагнітного коливання; 120W  – хвильовий опір вільного простору; 

I  и l  – струм в точках збудження і діюча довжина випромінювача;  

r – відстань від випромінювача до точки спостереження. 

При переході до дальньої зони антени [82] перетворюються до виду 
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Рисунок 2.11 –  а) рівні ГПЕ в напряму 0θ   град; 

б) просторовий розподіл ГПЕ  на межі ближньої зони 
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Відмінність в розрахункових виразах (2.26) і узагальненої формули, що 

використовується для розрахунку рівнів електромагнітного поля в 

методичних вказівках [81, 82] полягає в тому, що множник 
r

kIlW

4
 (див. (2.26)) 

перетворений до виду 
r

GP η30
, де P  –  потужність на вході антенно-

фідерного тракту; G  – коефіцієнт посилення антени; η  – коефіцієнт втрат 

антенно-фідерного тракта. 

Використовуючи результати вищенаведеного аналізу компонент 

вектора Пойнтінга (2.19) – (2.21), а також його часове усереднення (2.23) з 

урахуванням (2.22) і (2.25), в тому числі для дальньої зони антени (2.24), 

проведено чисельне моделювання ГПЕ при довільній відстані від антени в 

різних напрямках (рис. 2.11). Необхідно відзначити, що при збільшенні 

відстані від передавальної антени, чисельні значення ГПЕ (усередненої в часі 

амплітуди вектора Пойнтінга), отримані з використанням (2.22), 
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наближаються до аналогічних значень, отриманим на підставі (2.23). 

На рис. 2.11 зображені розраховані з використанням (2.22) – темна 

крива і (2.23) - світла крива залежності усередненої в часі амплітуди вектора 

Пойнтинга. Зокрема, на рис. 2.11, а представлено зміна ГПЕ від відносної 

відстані r  до точки спостереження в напрямку передбачуваного 

максимального випромінювання .град0  Тут пунктирною лінією показана 

межа ближньої зони випромінювача  2r . На рис. 2.11, б зображено 

просторовий розподіл ГПЕ на кордоні ближньої зони випромінювача  2r . 

Згідно з представленими малюнками, а також проведеним 

узагальненням результатів чисельного моделювання можна констатувати 

наступне: 

– для даного типу випромінювача збіг рівнів ГПЕ в напрямку 0θ   

град., розраховані за спрощеною методикою (припущення дальньої зони 

антени) і більш суворої (з урахуванням варіаційних доданків в компонентах 

вектора Пойнтінга), настає на кордоні ближньої зони    1
π2


r  (рис. 2.11,а); 

– відповідні залежності, що характеризують просторовий розподіл 

ГПЕ на кордоні ближньої зони відрізняються істотно (рис. 2.11, б). Збіг цих 

залежностей настає при відстанях, що перевищують кордон ближньої зони в 

п'ять і більше разів; 

основні кількісні результати згідно з рисунком 2,11 б такі: ширина 

характеристики спрямованості за відомою формулою складає .град89 , в той 

час як для більш точної формули 158 град. При цьому спостерігається 

перевищення максимального рівня, на 1,8 дБ в напрямах 55 град. та 125 

град. 

 

2.3.2. Поле антени базової станції Kathrein 739632 

 

На сайтах обладнань мобільного зв'язку можна зустріти базові антени 

багатьох зарубіжніх компаній-віробників, таких як ANDREW, ANTENEX, 
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ALLGON, CUSHCRAFT, DECIBELL, СELWAVE, TELEWAVE, HUBER & 

SUHNER та ін. Але, як показує практика, підвіщеній попит мають антени 

відомої німецької компании KATHREIN (рис. 2.12).  

 

Рисунок 2.12 –  Ескіз антени Kathrein 739632 

 

Вони характеризуються високою надійністю, механічною міцністю, 

довговічністю (реальний термін експлуатації - не меншого 15 років), а також 

постійністю електричних характеристик протягом всього терміну служби. 

Антени успішно працюють в умовах підвищеної вологості, перепаду 

температур (від -55 до +60°С), обмерзання, сильних вітрових навантажень. 

Правильний вибір матеріалів конструкції і оптимальне число внутрішніх 

з'єднань дозволили понизити рівень інтермодуляційних спотворень до -150 
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дБ. Антени KATHREIN випускаються практично для всіх основних 

стандартів мобільного зв'язку в двох основних модифікаціях: 

всенаправленниє (Omni) і направлені (Panel). 

Для розрахунку складових      , ,x y zE t E t E t  та      , ,x y zH t H t H t  

використано ознайомлювальний пакет програм FEKO, в якому реалізовані 

основні електродинамічні методи аналізу антен (FEM-MoM, MoM, MLFMM і 

ін.). Деякі результати якісного і кількісного аналізу просторового розподілу 

домінуючих компонент електричного і магнітного полів поблизу антени 

зображені на рис. 2.13 [83]. Несиметричність залежностей обумовлена 

лінійним фазовим зрушенням при порушенні елементів антени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для аналізу просторово-часового розподілу ГПЕ в ближній зоні антени 

[84], необхідно попередньо визначити всі (в загальному випадку - шість) 

складових векторів напруженості електричного і магнітного полів    ,E t H t , 

включаючи спектральний склад випромінюючих сигналів. 

      Стандартна формула для разрахунку вектора Пойтинга має такий вигляд: 

                              
2 2 2( ) ( ) ( )r                                                (2.27) 

Формула виведена автором має інший вигляд: 

 

Е Н 

Рисунок 2.13 – Е-компонента и Н-компонента ЕМП антени БС в вертикальній  

площині 
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Застосовуючи описаний математичний апарат, а також на підставі 

викладених висновків, досліджено структуру ближнього поля антени 

конкретного типу базової станції мобільного зв'язку Kathrein 739632 

 (рис. 2.14). Чисельно проаналізовані радіальні, азимутальні та меридіональні 

залежності електричного і магнітного полів у ближній зоні антени.  

 

Рисунок 2.14 – Меридіональні залежності амплітуд електричного поля 

антени на різних відстанях 

 

Використовуючи результати вищенаведеного аналізу компонент 

вектора Пойнтінга, а також його часове усереднення, в тому числі для 

дальньої зони антени, і відповідні вирази, проведено чисельне моделювання 

щільності потоку енергії при певних відстанях від антени в різних напрямках 

(рис. 2.15). 

На рис. 2.15 зображені розраховані (з використанням (2.23) – крива 1 і 

(2.22) – крива 2) усереднені в часі амплітуди вектора Пойнтінга. Зокрема, на 

рисунку 2.16 представлено зміна густини потоку енергії від відносної 

відстані r до точки спостереження в напрямку передбачуваного 

максимального випромінювання.  
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Рисунок 2.15 – Просторовий розподіл вектора Пойнтинга в точці 

прийому на відстані 65 см від передавальної антени БС: 1 – без урахування 

варіаційної складової; 2 – з урахуванням варіаційної складової 

 

Необхідно відзначити, що при збільшенні відстані від передавальної 

антени (рис. 2.16), чисельні значення щільності потоку енергії, отримані з 

використанням (2.23) – крива 1, наближаються до аналогічних значень, 

отриманим на підставі (2.22) – крива 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Розподіл вектора Пойнтінга на різних відстанях від антени БС 
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Цікаво відзначити, що збіг значень настає на відстані 2 м для даного 

типу антени. Виявлено, що для дослідженої антени кутові і радіальні 

залежності ЕМП починають змінюватися за законами, які властиві полю в 

дальній зоні, значно раніше досягнення межі дальньої зони, згідно з 

формулою Релея. 

В табл. 2.1 приведено результати розрахунку співвідношення між 

значеннями П( )t  та 
се р

П( )t  в контрольних точках на осях х, у, z. 

Компоненти ЕМП E , rE , E
, H  , rH , H

 для даних розрахунків у 

зазначених контрольних точках розраховувалися чисельно з використанням 

програми FEKO. 

 

 

Таблиця 2.1 

Співвідношення значень вектора Пойнтінга в різних точках 

спостереження 

№ 

з/п 

Координати точки 

спостереження 

Співвідношення значень вектора Пойнтінга в 

різних точках спостереження 
се р

П( ) П( )t t  

1 На осі х при  

у = 0, z = 0 

х = 0,2 х = 1 х = 5 

1 1 1 

2 На осі у при  

х = 0, z = 0 

у = 0,2 у = 1 у = 5 

1,026 1,002 1 

3 На осі z при  

х = 0, у = 0 

z = 1 z = 3 z = 5 

1,192 1,304 2,056 

 

 

Як видно з результатів розрахунків миттєві значення вектора Пойнтінга 

істотно залежать і від кутового положення точки спостереження і від 

величини радіус-вектора. У зв'язку з цим оцінки, які робляться виходячи з 

припущень єдиної компоненти вектора Пойнтінга, є справедливими лише для 



 

 

72 

 

 

незначної кількості напрямів, що примикають до напряму головного 

максимуму випромінювання. 

 

 

2.5. Висновки до другого розділу 

 

Шляхом визначення всіх проекцій Е і Н і подальшого визначення 

величини П у точках, які знаходяться в проміжній, а тим більше в ближній 

зоні, де проблема електромагнітної екології найбільш актуальна, вектори 

електричної і магнітної напруженостей, крім поперечних, містять в 

загальному випадку поздовжні компоненти. Однак для біологічних об'єктів 

набагато важливіше абсолютна величина ГПЕ, тобто модуль вектора 

Пойнтінга, ніж його напрямок. Тому з точки зору електромагнітної екології в 

загальному випадку слід розглядати модуль середнього значення вектора 

Пойнтинга, залежний від часу, а не традиційно використовуване середнє 

значення вектора Пойнтинга. Тим часом очевидно, що величина середнього 

значення модуля вектора Пойнтинга в загальному випадку не може бути 

виражена через середнє значення його декартових компонент. 

Установлено, що азимутальні залежності поля в ближній зоні незначно 

відрізняються від діаграми спрямованості. Меридіональні залежності як 

електричного, так і магнітного полів у безпосередній близькості від антени 

істотно відрізняються як одна від одної, так і від діаграми спрямованості у 

вертикальній площині. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень: 

– отримано вирази для визначення компонент вектора Пойнтінга в 

сферичної системі координат на довільній відстані від передавальної антени; 

– показано, що на відміну від дальньої зони в ближній зоні 

передавальної антени необхідно враховувати варіаційнні складові вектора 

Пойнтінга, так як саме вони в кінцевому підсумку істотно змінюють 

просторовий розподіл щільності потоку енергії; 
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– проведено розрахунок і аналіз просторового розподілу щільності 

потік енергії, який створюється елементарний електричний вібратор з 

використанням як спрощена методикою (припущення далека зона), так і 

більш строгий. Наведено кількісні та якісні оцінки отриманих результатів. 

Все це свідчить про те, що розміри і конфігурація санітарно-захисних 

зон поблизу нього повинні бути скориговані. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОГО РІВНЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПОБЛИЗУ АНТЕН БАЗОВИХ 

СТАНЦІЙ 

 

3.1 . Огляд державних санітарних норм і правил та методики 

розрахунку гранично-допустимого рівня ЕМП 

 

За останнє десятиліття спостерігається стрімкий прорив в розвитку 

технічних засобів мобільного зв’язку та внаслідок чого відбулися серйозні 

зміни в ставленні людства до можливого небезпечного впливу від них. Це 

спричинило прийняття цілої низки змін та появи нових нормативно-правових 

документів в даній галузі, в першу чергу, з біологічної безпеки населення, що 

знаходиться в зоні випромінювання антен базових станцій мобільного 

зв’язку. Крім того, правова система розміщення об’єктів і надання послуг 

мобільними операторами, яка існує в країні, все ще потребує серйозних 

вдосконалень.  

Аналіз наявної літератури [85, 86, 87] свідчить про відсутність повних 

комплексних досліджень у цій галузі. Окремі фрагменти цих досліджень 

розглядалися в роботах Б.В. Киндюка, В.Н. Орлова,  

А.А. Петровського, Т.Б. Саркісової та інших авторів. Слід зазначити, що в 

цілому наявні дослідження приведених авторів мають розрізнений характер і 

потребують систематизації.  

Метою даного підрозділу є дослідження наявного стану нормативно-

правових документів з визначення біологічно-безпечної для населення зони 

випромінювання антени базової станції мобільного зв’язку за законодавством 

України.  

В основі роботи мобільного зв'язку лежить принцип стільника: 

територія поділена на зони, радіусом до 1 км, кожна з яких обслуговується 

окремою БС. Антени станцій випромінюють радіочастотну електромагнітну 
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енергію, яка при певних умовах впливає на людський організм. Наразі, за 

оцінками різних фахівців, в Україні діють понад 25 тисяч БС, які, в більшості 

випадків, розташовані в населених пунктах безпосередньо в зоні житлової та 

громадської забудови. Це обумовлює необхідність правового регулювання 

установки й функціонування базових станцій. 

Розгляд правових основ підготовки до роботи станцій мобільного 

зв'язку (CMЗ) необхідно проводити в чотири етапи. Перший – це правова 

документація, що регулює установку CMЗ. Другий – це правове забезпечення 

функціонування CMЗ. Третій - правове регулювання контролю роботи CMЗ 

відповідними організаціями [88]. Четвертий етап – введення в експлуатацію – 

проводиться спеціально створеною державною приймальною комісією. Під 

час прийняття об'єкта в експлуатацію ця комісія перевіряє його відповідність 

стандартам за такими позиціями [89]: 

– відповідність затвердженому проекту; 

– відповідність санітарним, протипожежним та екологічним вимогам; 

– відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт вимогам 

нормативної документації; 

– відповідність результатів проведених індивідуальних і комплексних 

випробувань устаткування нормативним показникам; 

 – відповідність виробничої документації нормативним вимогам. 

Акт прийняття в експлуатацію підписують усі члени комісії, і тоді 

об'єкт може бути введено в загально-технічний режим роботи. 

На жаль, правова регламентація цього четвертого етапу проведення 

робіт зазнала багатьох змін. Так, до 2009 р. основним нормативно-правовим 

документом був наказ Міністерства транспорту та зв'язку України № 180 від 

27 лютого 2006 р. «Про затвердження порядку прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікації» [89]. 

Регламентований даним документом порядок так само не відповідав реаліям 

життя.  

До організацій, що контролюють роботу CMЗ, входять: 
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1) Державна санітарно-епідеміологічна служба (СЕС);  

2) Міністерство надзвичайних ситуацій;  

3) Держгірпромнагляд;  

4) Український Державний центр радіочастот «УДЦР»;  

5) Держархбудінспекція. 

Нагляд за відповідністю санітарним, протипожежним та екологічним 

вимогам виконує Державна санітарно-епідеміологічна служба. Основним 

нормативно-правовим документом є наказ МОЗ України № 239 від 1 серпня 

1996 р. «Державні санітарні норми й правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань» [90].  

До 2009 року СЕС використовувала методичні вказівки [91] для 

розрахунку біологічно-безпечної зони для населення від впливу 

електромагнітних випромінювань (ЕВ). 

В 2009 році, у зв’язку з євроінтеграцією України, були прийняті нові 

національні стандарти України [92,  93] на основі європейських. Відповідно 

до цих стандартів потрібно застосовувати встановлені в Рекомендації Ради 

1999/519/ЕС [94] відповідні норми дії радіочастотних полів на широкий загал 

такі як базові граничні або контрольні рівні, а також умови одночасної дії 

полів багатьох частот. 

Контрольні рівні ЕВ, що діють на населення - це рівні, призначені для 

порівняння з величинами дії полів БС МЗ у повітряному середовищі. 

Дотримання контрольних рівнів ЕВ станцій МЗ забезпечить дотримання 

базових граничних рівнів дії ЕВ на населення. У діапазоні частот від 10 МГц 

до 300 ГГц контрольні рівні ЕВ виражають величинами напруженості 

електричного поля ( Е ), напруженості магнітного поля (Н ) та густини 

потужності ( S ). 

Базові граничні рівні ЕВ - це граничні рівні,  які обмежують дії змінних 

електричних, магнітних і електромагнітних полів, що, як відомо, 

безпосередньо впливають на здоров’я людини. Залежно від частоти поля для 

визначення граничних рівнів ЕВ застосовують такі фізичні величини – 



 

 

77 

 

 

густина електричного струму ( J ), питома потужність поглинання 

випромінювання (SAR) і густина потужності ( S ). 

 Допустимі норми дії електромагнітних полів на широкий загал, що 

встановлені в Рекомендації Ради 1999/519/ЕС [11], наведено в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1  

Допустимі норми дії електромагнітних полів на населення 

Базові граничні рівні 

Діапазон 

частот 

Усереднена 

SAR усього 

тіла, Вт/кг 

Локалізована 

SAR (голова і 

тулуб), Вт/кг 

Локалізована 

SAR 

(кінцівки), 

Вт/кг 

Густина 

потужності 

S, Вт/м2 

Від 10 МГц до 

10 ГГц 

0,08 2 4 – 

Понад 10 ГГц 

до  

300 ГГц 

– – – 10 

Контрольні рівні 

Діапазон 

частот 

Напруженість 

Е-поля, В/м 

Напруженість 

Н-поля, А/м 

Густина 

магнітного 

потоку В, 

мкТл 

Еквівалентна 

густина 

потужності 

плоскої хвилі 

S, Вт/м2 

Від 10 МГц до  

400 МГц 

28 0,073 0,082 2 

Від 400 МГц 

до 2 ГГц 

1,375f1/2 0,0037f1/2 0,0046f1/2 f/200 

Від 2 ГГц до 

300 ГГц 

61 0,16 0,20 10 

Примітка. f – частота, значення якої наведено в стовпці «Діапазон частот», 

використовується в ГГц. 

 

Величини, які наведені в табл. 3.1 розраховуються за наступними 

формулами, наведеними в стандарті [95] 

 
2

SAR
E 




, (3.1) 

де SAR – питома потужність поглинання випромінювання тілом людини, 

Вт/кг;   – питома електрична провідність тканини тіла людини, См/м; E  – 
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середньоквадратичне значення напруженості електричного поля в тканині 

тіла людини, В/м;   – густина тканини тіла людини, кг/м3. 

Густина потужності S  за стандартом визначається як потужність 

випромінювання, яке надходить перпендикулярно до поверхні тіла, поділеної 

на окремі ділянки поверхні, виражається у Вт/м2 [96] 

 
2

377

E
S  , (3.2) 

де E  – середньоквадратичне значення напруженості електричного поля в 

тканині тіла, В/м; 377 – хвильовий опір середовища cZ , Ом. 

Аналіз останнього стандарту показав, що він не досконалий, тому що 

густина потужності розраховується згідно з формулою справедливою для 

дальньої зони антени, але, як було доказано у [97], розрахунок треба робити в 

урахуванням всіх компонент поля в ближній зоні. А також формула 

розрахунку SAR не враховує особливості кожної людини (наприклад вагу, 

зріст та інше) і не зрозуміло чи повинно бути в антени БС тільки одне 

значення SAR. Якщо так, то чому, бо в роботі [98] наведено залежність SAR 

від відстані між антеною і людиною. Як ми бачимо, методики і стандарти 

ставлять багато питань, але не має жодних пояснень до них. 

Але, від нещодавно, 30 грудня 2015 року, згідно [99], в Україні БС 

припинили відноситися до об’єктів, які створюють підвищену екологічну 

небезпеку. Це вносить ряд неузгодженостей між вимогами існуючих 

нормативних документів, тому що вже існуючі стандарти ніхто не відміняв. 

Також не зрозуміло на якій підставі було вилучено БС зі списку небезпечних 

об’єктів для здоров’я людини. 

Таким чином, сфера правових відносин у цій галузі є досить широкою 

й регулюється великою кількістю підзаконних актів, що свідчить про 

відсутність національної правової концепції розвитку галузі. 

Існують також національні та міжнародні рівні безпеки по впливу на 

людей ЕВ, виробленого антенами БС МЗ. Найбільш широко поширені 

стандарти розроблені Інститутом Електричної та Інженерної Електроніки і 
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американським національним Інститутом Стандартів (ANSI/IEEE), 

міжнародної Комісією із захисту від неатомної радіації (ICNIRP), і 

національним Радою з Променевого Захисту і вимірювання (NCRP) [100]. 

Міжнародні стандарти впливу ЕВ на населення, так само як і в останнє 

прийняті вітчизняні стандарти [68, 69, 70], регламентують напруженість ЕВ, 

усереднену за відносно короткі періоди часу (6 хвилин в разі ANSI/IEEE, 

NCRP, і FCC стандартів на частотах БС). У разі, якщо є багатоелементні 

антени, ці стандарти регламентують повну енергію, вироблену всіма 

антенами. Вплив ЕВ може бути небезпечним, якщо воно досить інтенсивне. 

Можливі пошкодження включають опіки шкіри, виснаження, високу 

температуру і тепловий удар. І хоча в наукових дослідженнях під егідою 

всесвітньої організації охорони здоров’я зазначається, що на сьогодні 

відсутні переконливі докази негативного впливу електромагнітних полів на 

тривалість життя чи спричинення невиліковних захворювань, у той же час у 

цих же документах [16] наголошується на потребі подальших досліджень у 

цій галузі або сфері. 

Взагалі майже всі стандарти та нормативні документи з впливу ЕВ на 

населення дуже важко знайти, тому що вони знаходяться практично у 

закритому доступі. Але після досконалого аналізу і різних результатів 

розрахунків SAR та S, наведених в роботах [61, 63], згідно деяких методик, 

які вдалося знайти, виявилося, що вони не досконалі і потребують більш 

точних результатів розрахунків. Це настійно вимагає подальших наукових 

досліджень в цій галузі. Наприклад, в роботі [62], розрахунок біологічно-

безпечної зони за застарілою методикою і запропонованою автором виявлено 

різницю результатів розміру санітарно-захисної зони поблизу антени в 2 рази 

і більше. 

З огляду на зазначене виникає потреба у виваженій політиці держави 

щодо визначення порядку та умов розміщення БС на території 

життєдіяльності населення, а отже і щодо визначення біологічно-безпечної 

зони для населення.  
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Провівши огляд нормативно-правової бази з визначення біологічно-

безпечної для населення зони випромінювання антени базової станції 

мобільного зв’язку можна зробити такі висновки: 

1. Сучасний обсяг та зміст нормативно-правових документів щодо 

встановлення, функціонування та розрахунку параметрів БС МЗ є досить 

різноманітний, суперечливий та потребує єдиної систематизації в рамках 

єдиної національної правової концепції розвитку галузі зв’язку. 

2. Проведені дослідження, які відзначають наявність факту негативної 

дії ЕВ антен БС на тіло людини, доводять необхідність створення чіткого 

механізму введення в експлуатацію базових станцій, а також контролю 

контрольних рівнів випромінювання з метою оцінки впливу на здоров’я 

населення. 

3. Усе вищесказане потребує подальших наукових досліджень 

електромагнітних характеристик поля поблизу антени БС МЗ з метою 

встановлення переконливих доказів негативного впливу ЕВ на тіло людини. 

Отже, можна запропонувати систематизувати всі правові документи в 

галузі контролю за ЕВ антен БС та затвердити один єдиний документ, який 

буде регулювати правові відносини в галузі встановлення антен БС. 

 

 3.2. Аналіз методики розрахунку біологічно-безпечної зони БС 

 

Метою даного розділу є обґрунтування методики розрахунку і 

побудови СЗЗ і ЗОЗ антени базової станції мобільного зв'язку, а також її 

удосконалення за рахунок врахування особливостей розрахунку ППЕ ЕМП в 

різних зонах антени БС. 

У зв'язку з інтенсивним розвитком і повсюдним використанням засобів 

мобільного зв'язку для дотримання норм екологічної безпеки все більш 

актуальною стає задача обмеження впливу електромагнітного 

випромінювання на життєдіяльність людини. Питання охорони здоров'я 

населення від впливу електромагнітного випромінювання передбачають 
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проведення санітарного нагляду за джерелами цих випромінювань [71]. З 

цією метою для прогнозування і оцінки стану електромагнітної обстановки в 

місцях разположеннія випромінюючих об'єктів мобільного зв'язку (в першу 

чергу, базових станцій) необхідно проводити визначення рівня 

електромагнітного поля, яке повинно відповідати зазначеному в [85] 

граничного значення і визначати так звані санітарно -Захисний зону і зону 

обмеження забудови. Таким чином, для дотримання вимог електромагнітної 

екології на етапі проектування базових станцій мобільного зв'язку потрібно 

проводити попередній (прогнозований) розрахунок СЗЗ і ЗОЗ поблизу антен 

БС [92]. 

Однак, від недавнього часу, згідно [93], на Україні БС перестали 

відноситися до об'єктів, які створюють підвищену екологічну небезпеку. Це 

викликає необхідність додаткового дослідження біологічно безпечних зон 

для людини. В даний час, в існуючих на Україні державних санітарних 

нормах і правилах [91], наведені норми гранично-допустимого рівня ЕМП і 

вимоги по організації СЗЗ і ЗОЗ радіочастотних об'єктів. Однак, методики 

розрахунку цих рівнів ЕМП і зон в [91] відсутні, а наведені лише посилання 

на створені в 80-х роках методичні вказівки [92]. У даних вказівках в 

загальному вигляді представлені шляхи вирішення даного завдання, проте 

відсутня методика проведення аналізу розрахунку і побудови кордонів СЗЗ і 

ЗОЗ поблизу антен БС в залежності від випромінюваної потужності, типу і 

висоти антени, рельєфу місцевості та ін. 

У ряді робіт, наприклад [94, 95, 96], були проведені дослідження 

структури ЕМП антен, які показали, що залежності, які характеризують 

просторовий розподіл ГПЕ на кордоні ближньої зони, відрізняються істотно. 

Збіг цих залежностей настає при відстанях, що перевищують кордон 

ближньої зони в п'ять і більше разів. При цьому спостерігалося перевищення 

максимального рівня ГПЕ, розрахованого за спрощеною методикою, на 1,8 

дБ в різних напрямках. Це вимагає удосконалення методики оцінки ГПЕ 

поблизу антени БС для внесення коректив в розрахунок меж СЗЗ і ЗОЗ. 
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Згідно державним санітарним нормам і правилам захисту населення від 

впливу електромагнітних випромінювань, санітарно-захисною зоною 

вважається територія, де на висоті до 2 м від поверхні землі перевищуються 

гранично допустимі рівні електромагнітного поля. Гранично допустимий 

рівень (ГДР) електромагнітного поля, яке створюють антени базових станцій, 

встановлювався: за величиною ГПЕ – 2,5 мкВт/см2 і 3 В/м за величиною 

напруженості ЕМП. 

Санітарно-захисна зона, як правило, прилягає до технічної території 

радіотехнічного об'єкту. Зовнішня межа санітарно-захисної зони 

визначається на висоті до 2 м від поверхні землі по гранично допустимих 

рівнях електромагнітного поля. 

Зоною обмеження забудови є територія, де на висоті понад 2-х м від 

поверхні землі перевищуються ГДР ЕМП. Зовнішня межа зони обмеження 

визначається по максимальній висоті будівель перспективної забудови, на 

рівні верхнього поверху яких ГДР електромагнітного поля не перевищують 

значень діючих нормативів. 

Згідно [92] СЗЗ і ЗОЗ встановлюються конкретно в кожному окремому 

випадку, розміри їх залежать від діючих нормативів, сумарної потужності 

радіотехнічного об'єкту (РТО), типу і висоти антени, рельєфу місцевості та 

інших характеристик. Побудова СЗЗ і ЗОЗ базується на розрахунку розподілу 

рівнів ЕМП по дальності і висоті встановлення антен БС. За методикою 

проводиться розрахунок рівнів ЕМП в залежності від горизонтальної 

дальності для кількох значень висот розрахункової точки. При цьому 

необхідно вибрати кілька значень висот, одне з яких має дорівнювати 2 м. 

Використання двох по-різному нормованих діапазонів в мобільного зв'язку 

часто обумовлює особливості розрахунку і побудови СЗЗ і ЗОЗ. Ця 

особливість полягає в тому, що межі цих зон визначаються по-сумі відносин 

напруженостей і ГПЕ ЕМП до ГДР, що прирівняна до одиниці. Згідно [92] 

визначається за виразом 
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k j
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    ,                             (3.3) 

де відн( , )k jS H r  – відношення на kH -й висоті і на jr -й горизонтальній 

дальності;
2

,

1

n

k ij ij

i

E E


  – результуючі значення електричної складової 

напруженості ЕМП, створюваного декількома радіостанціями, 

використовувані частоти яких належать одному нормованому діапазону, В/м; 

ijE  – розрахункове значення напруженості ЕМП, що створюється i -ю 

станцією в j -й точці дальності В/м; EГДР 3 В/м – гранично допустимий 

рівень ЕМП за електричною складовою; ГДРп = 2,5 мкВт/см3 – гранично 

допустимий рівень густини потоку енергії; ГПЕкj – розрахункове значення 

густини потоку енергії на kH -й висоті в j -й точці дальності, мкВт/см3;  

i  – індекс підсумовування за числом станцій; n – число антен базової станції; 

j  – індекс, що визначає порядковий номер розрахункової точки за дальністю; 

k  – індекс, що визначає порядковий номер розрахункової точки за висотою.  

Вся методика побудови СЗЗ і ЗОЗ базується на розрахунку і аналізі 

розподілу гранично-допустимого рівня електромагнітного поля у 

відповідності з виразом [67] 

0 АФГ

Ф

30
( ) ( ) r

PG
E K F F K

R


   ,                         (3.4) 

где Е – напруженість електричного поля, В/м; P  – потужність на вході 

антено-фідерного тракту, Вт; 0G – коефіцієнт підсилення антени базової 

станції відносно ізотропного випромінювача; АФГ  – коефіцієнт втрат в 

антено-фідерному тракті; R  — відстань від геометричного центра антени до 

розрахункової точки, м; ( )F  , ( )F   – діаграма спрямованості антени в 

вертикальній та горизонтальній площинах;   – кут між напрямом на 

розрахункову точку та площиною горизонта; ФK , rK  – відповідно 

коефіцієнт, який враховує вплив землі (вплив відбиваючих поверхонь в 
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отнS  

Рисунок 3.1 – Залежність відн( )k jS H const r   

 

умовах міської забудови) та коефіцієнт, який враховує нерівномірність ДС в 

горизонтальній площині, відповідно. 

Для визначення меж СЗЗ та ЗОЗ скористаємося методикою з [2], згідно 

якої, по розрахунковим даним для кожного значення вибраних висот 

будується залежність 
віднS  при постійних значеннях kH . На одержаному 

графіку, приклад якого поданий на рис.3.1, проводиться пряма, паралельна 

осі абсцис через точку 
віднS =1. 

З точок пересічення цієї прямої з кривими графіка kH  (точки 1, 2, 3) 

опускаються перпендикуляри на вісь дальностей та визначаються дальності 

1 2 3, ,r r r  для відповідних значень висот 
1H ,

2H , 3H . По даним kH  та jr  

будується залежність ( )k jH f r  (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рівні висоти 2H  м графіка ( )k jH f r  визначається дальність меж 

СЗЗ. Потім по заданій висоті перспективної забудови забудH  визначається 

дальність меж ЗОЗ (рис. 3.2). 

Якщо рівні ЕМП розраховані без врахування рельєфа місцевості, тобто 

висоти 
1H  відраховувалися від рівня горизонта, проведеного через основні 

опори, методика визначення 
віднS  та задежності  k ( )jH f r  залишається 

такою ж як приведено вище. Проте визначення дальності меж СЗЗ та ЗОЗ 

проводиться наступним шляхом. 
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На графік )(k jrfH   побудови без врахування рельєфа місцевості, 

добудовується профіль місцевості, для якого проведений розрахунок рівнів 

ЕМП. Визначення дальності меж СЗЗ і ЗОЗ проводиться щодо кривої, яка 

відображає профіль місцевості (рис. 3.3).  

 

 

Рисунок 3.2 – Визначення віддалення меж СЗЗ та ЗОЗ 

Рисунок 3.3 – Врахування рельєфа місцевості при визначенні дальності 

меж СЗЗ і ЗОЗ 
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3.3. Визначення СЗЗ і ЗОЗ антени БС мобільного зв'язку 

 

3.3.1. Передумови вибору антени базової станції 

 

Досліджувана антена являє собою антену (рис. 3.4), що складається з 

16 симетричних вібраторів, розташованих над екраном кінцевих розмірів.  

 

 

Рисунок 3.4 – Досліджувана антена БС Kathrein 739632 

 

Елементи розташовані таким чином, щоб забезпечити формування 

електромагнітних хвиль Х-поляризації (±450). Відстань між елементами, як в 

вертикальній, так і горизонтальних площинах, відстань до екрана (рис. 3.4), а 

також збудження елементів забезпечують формування діаграми 
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спрямованості антени в дальній зоні для кожної поляризаційної компоненти з 

такими параметрами: max= –60; 2-3 дБ= 150; 2-3 дБ= 650, де max – напрям 

максимального випромінювання відносно нормалі до решітки; 2-3 дБ,  

2-3 дБ – ширина ДС антени по рівню половинної потужності в відповідних 

площинах (вертикальної і горизонтальної). 

Загальне число моделей панельних антен досягає 200. Вони 

розрізняються шириною променя в горизонтальній площині (65, 90, 105 або 

120 °), коефіцієнтом посилення (6,5...18,5 дБ), а також величиною 

потужності, що підводиться (100...500 Вт). У ряді моделей передбачений 

електричний нахил променя (фіксований або регульований), який 

забезпечується відповідною схемою живлення. У панельних антенах (на 

відміну від всенаправленних) нахил променя можна забезпечити і 

механічним шляхом, використовуючи спеціальний вузол нахилу. Проте 

електричний нахил променя більш переважний, оскільки при цьому не 

спотворюється початкова форма діаграми спрямованості в горизонтальній 

площині (рис. 3.5). Крім того, відпадає необхідність в придбанні механічних 

вузлів нахилу. 

 

 

 

                                    а)                                               б) 

Рисунок. 3.5 – Діаграми спрямованості антена БС Kathrein 739632:  

а) горизонтальна; б) вертикальна 
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Серед останніх розробок KATHREIN особливе місце займають 

панельні антени з подвійною похилою поляризацією (ХPol, XXPol), що 

складаються з двох, чотири або шести незалежних дипольних систем. В 

даний час ці пристрої завойовують лідируюче положення на ринку. На основі 

таких антен розроблені і пропонуються споживачам багатосмугові (Multi-

band) і багатодіапазонні антени: двохдіапазонні (Dual-band) – на частоти 

900/1800 МГЦ і трьохдіапазонні (Triple-band) – на частоти 900/1800/ 

2000 Мгц. Причому в кожному діапазоні передбачений автономний 

електрично регульований кут нахилу променя.  

Опис конструкції та матеріалів елементів антени Kathrein представлен 

в виді табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Технічні  характеристики антени KATHREIN 739632 

Тип №. 739 632 

Діапазон частот | 806-960 | 

 

 

 

806 - 880 MHz 

 

880 - 960 MHz 

Поляризація +45°, -45° +45°, -45° 

Приріст 2 x 14.5 dB 2 x 15 dB 

Електричний нахил 6°, встановлене 6°, встановлене 

Ізоляція > 30 dB > 32 dB 

VSWR < 1,5 < 1,3 

Максимальна потужність 

за внесок 

600 W (при 50 °C навколишньої температури) 

 

       Матеріал екрану рефлектора: погодо-стійкий алюміній. 

        Матеріал скловолокна покриває повністю внутрішні антенні 

компоненти. Спеціальний проект зводить закладаючи області до мінімуму і 

гарантує якнайкращий захист від погоди. Матеріал скловолокна гарантує 
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оптимальну  стійкість, нерухомість, UV опору. Колір обтічника світло-сірий. 

Всі гвинти і гайки: неіржавіюча сталь. 

          Зовнішні умови: Стільникові антени Kathrein призначені діяти за 

зовнішніх умов як описано в ETS 300 019-1-4 класи 4.1 E. Антени 

перевищують цей стандарт відносно наступних пунктів: 

– температура низького рівня: -55  ºC; 

– висока температура: +60 ºC. 

          Крижаний захист: Із-за найміцнішої антенної конструкції і захист 

випромінюючої системи обтічником, антена залишається рівною, що діє, за 

крижаних умов. 

           Тести: Антени Kathrein пройшли тести навколишнього середовища як 

рекомендовано в ETS 300 019-2-4. Гомогенний проект використання 

антенних сімейств Kathrein's ідентичних модулів і матеріалів. Розширені 

тести виконані в типових зразках і модулях. 

         В результаті строгих юридичних норм і рішень щодо відповідальності 

продукту, виробник зобов'язан відзначити певний ризик, який може 

виникнути коли продукти використані за вражаюче операційних умов. 

        Механічний проект заснований в зовнішніх умовах як обумовлено в 

ETS 300 019-1-4, яке включає статичне механічне навантаження накладену на 

антену вітром в максимальній швидкості. Вражаюче операційні умови, як 

наприклад, важке обмерзання або виняткова динамічна напруга (напр. 

напруга викликалася структурами підтримки, що коливалися), може 

закінчитися поломкою антени або навіть примушувати його, щоб падати на 

землю. Ці факти повинні вважатися протягом місця, плануючого процес. 

          Установка повинна правильно бути кваліфікована і також працівники 

повинні бути ознайомлені з важливими національними безпечними нормами. 
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3.3.2. Моделювання антени БС Kathrein 739632 

 

У програмному середовищі FEKO v5.4 була побудована модель антени 

Kathrein (рис. 3.6) і визначені її електродинамічні властивості, а саме 

діаграми спрямованості в вертикальній та горизонтальній площинах. 

 

 

Рисунок 3.6 – Модель досліджуваної антени Kathrein 739632 

 

Нова програма аналізу антенних систем і неоднорідних 

діелектричних середовищ FEKO компанії EMSS (www.feko.co.za, 

www.emss.co.za) є високопрофесійним продуктом, в якому зосереджені всі 

кращі якості, досягнуті і розвинені в даний час в програмах проектування 

НВЧ- пристроїв. Точний метод моментів з доданими методами фізичної 

оптики відкриває широкі можливості розрахунку антенних систем, у 

присутності великих металевих об'єктів з складною формою. Основні 

особливості програми. 
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           Головною особливістю програми FEKO, що відрізняє її від 

аналогічних продуктів (наприклад, HFSS і т.д.) є вдале поєднання 

чисельних методів рішення тривимірних електродинамічних задач (метод 

моментів (МoМ)) з наближеними аналітичними методами: метод фізичної 

оптики (МФО) і однорідна теорія дифракції (ОТД). Таке поєднання 

дозволяє подолати головний недолік програм комп'ютерного моделювання 

високочастотних структур: великі витрати ресурсів при моделюванні 

об'єктів з розмірами багато більшими довжини хвилі. В результаті 

з'являється можливість рішення таких задач, як розсіяння радіохвиль на 

літаку або кораблі і розповсюдження радіохвиль в міських умовах з 

хорошою точністю. 

           Витончений і могутній метод побудови геометрії, завдання джерел 

збудження, дозволяє розраховувати керовані діаграми спрямованості 

антенних фазованих решіток. 

Ядром програми є алгоритм рішення тривимірних задач 

електродинаміки в частотній області. Застосування перетворення Фурье 

дозволяє перейти від частотної області до часової, тобто вирішити задачу 

аналізу перехідних процесів. Для вирішення електродинамічних завдань 

використовуються три підходи, відмічених вище.  

             Метод моментів передбачає наступні етапи рішення 

електродинамічної задачі. Металеві елементи аналізованої структури 

замінюються еквівалентними поверхневими електричними струмами. 

Потім вирішується задача збудження навколишнього середовища даними 

струмами. При цьому середовище може бути складним, тобто може 

містити магнито-діелектричні шари. 
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          Рішення задачі збудження середовища здійснюється за допомогою 

апарату тензорних функцій Гріна. Після того, як задача збудження 

вирішена, і електричне поле знайдене, на нього накладаються граничні 

умови на металевих елементах. Остання умова використовується для 

визначення еквівалентних струмів. Важливим моментом рішення є 

розбиття поверхні металу на елементарні майданчики і апроксимація 

електричного струму в межах майданчика. 

              У програмі FEKO для апроксимації струму використовуються 

постійні, лінійні і трикутні функції, які прийнято називати базисними 

функціями. Граничні умови на поверхні металу в МОМ виконуються 

приблизно, а саме: у декількох крапках в межах кожного елементарного 

майданчика (строго ці умови повинні виконуватися в усіх точках). В 

результаті виконання граничних умов в дискретних крапках виходить 

система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) алгебри щодо коефіцієнтів 

при базисних функціях, які мають сенс амплітуд струмів, поточних в 

межах елементарного майданчика. Дана СЛАР вирішується ЕОМ за 

допомогою відомого методу виключення Гауса. 

             У програмі FEKO елементарний майданчик має трикутну форму, 

що дозволяє добре описувати, у тому числі і викривлені поверхні. 

            Точність МoМ тим вище, чим менше розмір елементарного 

майданчика. Вважається, що для отримання прийнятної точності розмір 

майданчика не повинен перевищувати L/10, де L - довжина хвилі у 

вільному просторі. Кількість рівнянь в СЛАР рівна числу елементарних 

майданчиків N, яке неминуче збільшується при збільшенні розмірів 

аналізованого об'єкту або при збільшенні частоти. Тому легко побачити, 

що безпосереднє рішення задачі типу розсіяння радіохвиль на автомобілі за 
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допомогою МoМ зажадає рішення СЛАР величезної розмірності. На 

практиці воно просто неможливе із-за обмеженої оперативної пам'яті ЕОМ. 

          Метод фізичної оптики – це класичний метод наближеного рішення 

електродинамічних задач, який ще називається методом Кирхгофа. В 

рамках цього методу завдання пошуку струмів на металевих поверхнях 

виключається, а струм приблизно обчислюється через магнітне поле 

падаючої на об'єкт хвилі. Конкретно його вважають рівними подвоєному 

дотичному магнітному полю падаючої хвилі. Далі розсіяне поле 

обчислюється за допомогою апарату функцій Гріна через заданий розподіл 

струмів. МФО добре працює при рішенні задач розсіяння плоских хвиль на 

об'єктах великих розмірів. При зменшенні розмірів об'єкту апроксимація 

струму магнітним полем падаючої хвилі стає невірною. Складні об'єкти, з 

розмірами, які значно більше довжини хвилі, можна прорахувати, 

використовуючи однорідну теорію дифракції. 

         Однорідна теорія дифракції – сучасніший метод наближеного 

рішення задач розсіяння хвиль на великих об'єктах. В рамках цього методу 

поверхня об'єкту представляється набором плоских багатокутників, що 

мають загальні ребра. Поле, розсіяне багатокутником, розділяється на дві 

складові: геометрооптична частина, породжена плоскою поверхнею, і поле, 

породжене ребрами. Метод ОТД вважається точнішим, ніж МФО і має 

приблизно ті ж межі застосовності. Види структур, що аналізуються 

програмою FEKO. 

Формування геометрії модельованої структури і завдання параметрів, 

необхідних для її моделювання передбачає наступні кроки: 

– опис геометрії структури (рис. 3.7, а); 

– опис параметрів матеріалів (рис. 3.7, б); 
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– опис типу збудження (рис.  3.7, в); 

– завдання вихідних параметрів (рис.  3.8, а); 

– роздроблення моделі на трикутники, так звана сітка(рис. 3.8, б);  

– завдання параметрів рішення і методів розрахунку (рис. 3.8, в). 

 

 

   

а)    б)      в) 

Рисунок 3.7 – Моделювання структури антени БС 

 

 

 

а)    б)      в) 

Рисунок 3.8 – До моделювання антени БС 

 

          Управління параметрами рішення. Параметри рішення, які можуть бути 

встановлені користувачем включають: 
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– параметри МОМ, МФО і ОТД; 

– параметри рішення СЛАР (розмірність матриці і т.д.); 

Результати рішення представляються в FEKO різними способами: 

– розподіл електричних струмів на металевих поверхнях; 

– розподіл поля в об'ємі; 

– параметри багатополюсників (матриці S,Y, Z і т.д.); 

– діаграми Сміта; 

– антенні параметри (діаграма спрямованості, коефіцієнт направленої 

дії, поляризаційні діаграми); 

– відносна поглинена потужність (для випадку біологічних об'єктів); 

– візуалізація променів (при рішенні методом ОТД); 

– реакція ланцюгів в тимчасовій області (при аналізі перехідних 

процесів). 

Діаграми спрямованості антени, описаної в попередньому розділі, 

розраховані за допомогою програмного комплексу FEKO (рис. 3.9, рис. 3.10). 

 

Рисунок 3.9 – ДС у вертикальній площині 
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Рисун

ок 3.10 – ДС у горизонтальній площині 

 

3.3.3. Розрахунок СЗЗ і ЗОЗ антени БС за відомою методикою 

 

Визначення меж СЗЗ і ЗОЗ проводиться в напрямку максимального і 

мінімального випромінювань, а також в інших напрямках з урахуванням 

діаграм спрямованості антени в горизонтальній площині. 

 
0 ф30 ( ) ( )rPG K K F F

R
E

 
 ;         

2 2( ) ( )r H R h H   , (3.5) 

де R – відстань від геометричного центра антени до розрахункової точки, м; 

 r – радіус СЗЗ при Н = 2 м (середній зріст людини), також радіус ЗОЗ при Н 

рівному висоті перспективної забудови, яка не перевищує висоту будівлі h, 

на якій встановлена антена БС (рис. 3.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.11 – Розташування антени на даху будівлі 
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За розрахунковими даними навколо РТО будуються кордони СЗЗ і ЗОЗ 

для заданої висоти перспективної забудови (рис. 3.12).  

На основі вищенаведеної методики в даній роботі були розраховані 

межі СЗЗ і ЗОЗ антени БС Kathrein 739632. У розрахунках були використані: 

підведена потужність до антени 200 Вт, коефіцієнт підсилення антени 32 дБ, 

висота підвісу антени 30 м. Визначення радіусів СЗЗ і ЗОЗ було виконано без 

урахування рельєфу місцевості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуючи положення методики, а також розраховані значення 

напруженості електромагнітного поля за формулою (3.2), були визначені 

межі СЗЗ і ЗОЗ для даної антени (рис. 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Приклад меж СЗЗ і ЗОЗ з урахуванням ДС та 

перспективи забудови 
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Рисунок 3.13 – Санітарно-захисна зона та зона обмеження забудови  

в горизонтальній а) та вертикальній б) площинах: 1 – межі СЗЗ; 2 – межі ЗОЗ 

 

На рис. 3.13 зображені червоною лінією 1 – СЗЗ і синьою лінією 2 – 

ЗОЗ в різних площинах, розраховані за наведеною методикою для антени 

базової станції, що знаходиться в центрі полярної системи координат. 

Згідно з представленими рисунками, а також проведеним 

узагальненням результатів чисельного моделювання можна зробити наступні 

висновки: 

1. В роботі наведено методику розрахунку і побудови СЗЗ і ЗОЗ 

антени БС типу KATHREIN 739632, мобільного зв'язку стандарту GSM  

1800 МГц з метою визначення меж біологічно безпечних зон для людини. 

2. Проведений аналіз і розрахунки меж СЗЗ і ЗОЗ дозволили 

встановити: 

– в основі методики лежить порівняння розрахункових значень 

напруженості ЕМП і ГДР напруженості ЕМП, а також розрахункових значень 

ГПЕ і ГДР ГПЕ; 

– отримані СЗЗ і ЗОЗ, з розмірами радіусів 70 м і 76 м відповідно, по 

своїй конфігурації збігаються з нормованими діаграмами спрямованості 

даної антени; 

– в рамках даної методики немає можливості враховувати вплив 

довколишніх об'єктів та інших БС. 

3. Наведена в даній роботі методика визначення СЗЗ і ЗОЗ БС 

мобільного зв'язку вимагає подальшого дослідження, а саме проведення 

аналізу та встановлення ряду залежностей величини меж СЗЗ і ЗОЗ від 

енергетичних характеристик антени. 

 

 3.3.4. Удосконалення методу розрахунку  СЗЗ і ЗОЗ 
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Аналіз існуючих методик визначення рівнів електромагнітного поля 

випромінювання антен БС мобільного зв'язку і меж санітарно-захисних зон 

впливу на населення [75] виявив безліч наближень, що надають неточності 

результатів розрахунків. Усунення недоліків цих методик можуть бути 

виконані за допомогою сучасних засобів і методів обчислювальної 

електродинаміки, теорії антен. Для цього необхідно знати просторово-

часовий розподіл щільності потоку потужності в ближній зоні передавальних 

антен. Рішення даного завдання в загальному вигляді отримано в [2], проте 

вона була вирішена для простого симетричного вібратора. 

Метою досліджень в даному підрозділі є удосконалення методики 

визначення біологічно-безпечної для населення зони випромінювання, на 

прикладі широко використовуваної в даний час антени базової станції 

мобільного зв'язку KATHREIN 739632. 

Так, в роботі [88] дана методика розрахунку і побудови санітарно-

захисних зон і зон обмеження забудови антени базової станції мобільного 

зв'язку стандарту GSM 1800 з метою визначення меж біологічно безпечних 

зон для людини. Як приклад виконано розрахунки і побудову СЗЗ і ЗОЗ для 

БС типу KATHREIN 739632. Встановлено, що в основі методики лежить 

порівняння розрахункових значень напруженості ЕМП і гранично-

допустимих рівнів (ГДР) напруженості ЕМП, а також розрахункових значень 

густини потоку енергії (ГПЕ) і ГДР ГПЕ. 

Окрім цього, ГПЕ в роботі [1] відповідно до методики була 

розрахована за формулою, яка не враховує вплив просторово-часового 

розподілу щільності потоку потужності в ближній зоні антени і є спрощеною 

 
2

в

Е
П

Z
 , (3.6) 

де Е  – вектор напруженості електричного поля, В/м; вZ  – хвильовий опір 

середовища, Ом, яке, як відомо, для дальньої зони визначається рівним 120π 

Ом. 
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В результаті проведених в другому розділі дисертації досліджень, 

розроблено алгоритм розрахунку, аналізу і візуалізації структури ближнього 

поля антени для розрахунку санітарно-захисних зон і зон обмеження 

забудови поблизу антен базових станцій мобільного зв'язку за допомогою 

програми MathCad 14 version і за допомогою програмного пакету Feko 

відповідно, який можна застосувати для розрахунку густини потоку енергії 

[85]. 

При підстановці у вже відому методику розрахунку ГПЕ за новою 

запропонованою формулою отриманий несподіваний результат. Радіус ЗОЗ 

не змінився. Але в областях, розташованих в проміжній і ближній зоні, межа 

зони обмеження забудови, що розрахована за діючою методикою, виходить 

явно менше на 4 м (рис. 3.14). 

Слід зазначити, що в безпосередній близькості від антени характер 

зміни амплітуди поля носить дуже різкий характер і на відстані в кілька 

довжин хвиль амплітуда поля може значно збільшитися. З огляду на той 

фактор, що в умовах міської забудови антени БС майже завжди 

встановлюються на дахах житлових будинків, в яких знаходяться люди (рис. 

3.15), помилка, що виникає при опусканні в розрахунках змінної складової 

вектора Пойнтінга, у визначенні межі зони небезпечного випромінювання в  
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Рисунок 3.14 – Межі ЗОЗ для антени БС: в горизонтальній (а) та вертикальній 

(б) площинах 

 

Рисунок 3.15 – Приклад розташування БС на даху житлової будівлі 

безпосередній близькості від антени, може мати серйозне значення. З цього 

випливає, що розрахунок СЗЗ випромінювання антен базових станцій, що 

встановлюються на житлових будинках, без урахування змінної складової 

вектора Пойнтінга неприпустимо. На рисунку 3. 16 представлено 

рекомендований варіант розташування БС в умовах міської забудови. 
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Рисунок 3.16 – Правильний приклад розташування антени БС в населеній 

місцевості 

 

3.5 . Висновки до третього розділу 

 

В третьому розділі дисертації з метою визначення місця розташування  

базових станцій в умовах населеної місцевості було проведено визначення 

гранично-допустимого рівня електромагнітного поля поблизу антен БС, що 

повинно відповідати встановленим державних санітарних норм і правил. 

Забезпечення такої відповідності дасть змогу правильно спланувати та 

спроектувати мережу мобільного зв’язку в межах багатозаселених міст та 

отримати санітарний паспорт та дозволить використовувати БС в конкретних 

місцях. 

Розв’язання даної задачі базувалося, в першу чергу, на огляді 

державних санітарних норм і правил та методики розрахунку гранично-

допустимого рівня ЕМП та розрахунку біологічно-безпечної зони навколо 
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антен БС. В результаті цього було встановлено, що для правильної оцінки 

гранично-допустимих рівнів ЕМП поблизу антен БС в існуючих методик 

необхідно враховувати просторово-часові характеристики ближнього поля 

антени. 

Розрахунки біологічно-безпечних для людини зон поблизу антен БС 

для різних умов за Держстандартом та з урахуванням просторово-часових 

характеристик ближнього поля антени показали, що межі СЗЗ та ЗОЗ 

збільшилися в бокових напрямах, що вимагає врахування даного факту при 

проектуванні антен БС та мережі мобільного зв’язку в межах міст.  

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні 

висновки: 

1) в роботі проведено удосконалення методики визначення біологічно-

безпечної для населення зони випромінювання, на прикладі широко 

використовуваної в даний час антени базової станції мобільного зв'язку 

KATHREIN 739632 за рахунок визначення і врахування всіх складових 

векторів напруженості електричного і магнітного полів. 

2) в процесі дослідження було встановлено, що: 

– при розташуванні точок спостереження в проміжній і ближньої зонах 

оцінку впливу електромагнітного поля на біологічні об'єкти необхідно 

здійснювати за величиною усередненої за часом миттєвої довжини вектора 

Пойнтінга, а не за величиною середнього за період значення вектора 

Пойнтінга; 

– при розрахунку меж зон небезпечного випромінювання не слід 

користуватися формулами розрахунку щільності потоку енергії, 

справедливими для далекої зони, так як в безпосередній близькості від антен 

різко наростає амплітуда поля в напрямках, які не становлять небезпеки в 

дальній зоні. 

3) основні завдання подальшого вдосконалення даних методик, які 

вирішуються в рамках одного з наукових напрямків кафедри технічної 
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електродинаміки та систем радіозв'язку Одеської національної академії 

зв'язку ім. О.С. Попова, такі: 

– адаптація існуючих методик до систем мобільного зв'язку, а саме, 

розрахунок рівнів електромагнітного поля і меж санітарно-захисних зон з 

урахуванням енергетичних та поляризаційних характеристик спрямованості 

передавальних антен в ближній зоні, облік в розрахунках особливостей місць 

розташування антен, прилеглих предметів і споруд, спектральних 

характеристик випромінюваних сигналів; 

– створення програмно-апаратного комплексу для автоматизованої 

атестації місць розташування передавальних антен базових станцій 

мобільного зв'язку. 

Рекомендовано: 

1. Адаптація існуючих методик до систем мобільного зв'язку, а саме, 

розрахунок рівнів електромагнітного поля і меж санітарно-захисних зон з 

урахуванням енергетичних та поляризаційних характеристик спрямованості 

передавальних антен в ближній зоні, облік в розрахунках особливостей місць 

розташування антен, прилеглих предметів і споруд, спектральних 

характеристик випромінюваних сигналів. 

2. Створення програмно-апаратний комплекс для автоматизованої 

атестації місць розташування передавальних антен базових станцій 

мобільного зв'язку. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АНТЕНИ МОБІЛЬНОЇ СТАНЦІЇ З 

УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ З ТІЛОМ ЛЮДИНИ 

 

4.1. Енергетичні співвідношення електромагнітного поля поблизу 

антени мобільної станції 

 

На сьогоднішній день сучасні мобільні станції відносяться до найбільш 

складним мікрохвильовим пристроїв, так як в їх невеликому об’ємі 

розміщується велика кількість мікросхем, що виконують найрізноманітніші 

функції в умовах обмеженого енергоживлення. На ряду з цим в умовах 

повсемісного застосування мобільних станцій, які працюють на великих 

частотах, задача оцінки міри взаємодії людського тіла з антеною мобільної 

станції мало вивчена і тому є актуальною. 

Перехід до мереж третього і четвертого поколінь значно ускладнює 

процес проектування МС, збільшуються трудові та матеріальні витрати на 

проведення експериментальних досліджень. Жорсткі вимоги до рівня 

потужності, що поглинається в тілі користувача МС [91], вимагають 

проведення складних і дорогих вимірювань на спеціальних моделях тіла 

людини, які не завжди можливі. У цих умовах значно зростає роль 

математичного моделювання високочастотних електромагнітних полів, що 

створюються мобільними станціями і розрахунку питомої потужності 

випромінювання, що поглинається тілом людини. 

Існує ряд робіт, наприклад [92, 93, 94], в яких показана послідовність 

розробки, розрахунок і оптимізація конструкції антени мобільної станції.  

Наприклад в роботі Гайнутдинов Т.А. розрахував залежність SAR від 

розташування антени в МС, але моделювання було на відстані 15 мм між 

антеною і головою людини. 

Так, в ході досліджень розраховувалися результати розподілу SAR в 

голові абонента для трьох варіантів розташування антени: на верхньому 
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торці телефону (рис. 4.1) – найбільш несприятливий варіант розташування 

антени, оскільки антена максимально наближена до мозку, під екраном (рис. 

4.2) – найбільш конструктивно зручний варіант, і на нижньому торці (рис. 

4.3) – найбільш безпечний варіант, так як антена максимально віддалена від 

мозку. Природно, всі розрахунки проводилися в робочому положенні 

телефону, тобто при орієнтації площині екрану паралельно вуха абонента. 

Найкоротша відстань між екраном і вухом дорівнювала 15 мм. Розрахунок 

проводився в моделі голови абонента по прямій лінії, перпендикулярній 

площині екрану телефону і відповідно найближчій до антени області мозку. 

Початкова координата відповідає входу в шкіру голови. Величина SAR в 

вухах не визначалась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Залежність SAR від глибини проникнення в голову на 

частоті 1,8 ГГц (антена на верхньому торці МС) 

 

Рисунок 4.2 – Залежність SAR від глибини проникнення в голову на 

частоті 1,8 ГГц (антена посередині МС) 
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Рисунок 4.3 – Залежність SAR від глибини проникнення в голову на 

частоті 1,8 ГГц (антена внизу МС) 

 

На рис. 4.1, 4.2, 4.3 показані результати розподілу SAR на частоті  

1800 МГц при розташуванні антени на верхньому торці мобільного 

телефону. Як видно з цих малюнків, максимальний SAR досить сильно 

перевершує допустимий (більш ніж в 2 рази), що змушує задуматися про 

електромагнітну безпеку подібного варіанту розташування антени. У міру 

проходження ЕМВ практично у зовнішнього шару кори головного мозку, 

далі в голові електромагнітне поле різко зменшується і вже в центрі мозку 

практично дорівнює нулю. 

Однак в цих роботах не розглядається та не розраховується потужність 

поглинання ЕМП, що поглинається тілом людини в залежності від відстані, 

та який повинен враховуватися при розробці антени. 

Тому метою даного розділу є аналіз структури ЕМП антени мобільного 

терміналу, моделювання МС і визначення його частотної характеристики для 

подальшої оцінки ступеня впливу і взаємодії випромінювання і голови 

користувача. 

Щоб повністю уявити картину електромагнітного випромінювання 

поблизу антени МС розглянемо докладно рівняння балансу потужностей 

енергії ЕМП [85]. Сформулюємо рівняння балансу стосовно до деякого 

об'єму V, який обмежений поверхнею S (рис. 4.4).  
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Нехай в об’ємі V, заповненому однорідним ізотропним середовищем, 

виділяється електромагнітна енергія за рахунок сторонніх джерел. На основі 

загальних фізичних уявлень очевидно, що потужність випромінювання, яка 

виділяється сторонніми джерелами, може витрачатися на втрати і на зміну 

електромагнітної енергії всередині об’єму V, а також, в основному, 

розсіюється, йдучи в навколишнє середовище через поверхню S. При цьому 

повинна виконуватися рівність [85] 

    ст п

dW
P P P

dt
    ,                (4.1) 

де Рст – потужність енергії ЕМП сторонніх джерел, Вт; Рп – потужність втрат 

енергії ЕМП всередині об’єму V, Вт; P  – потужність енергії ЕМП, яка 

проходить через поверхню S, Вт; W – енергія електромагнітного поля, яка 

сконцентрована в об’ємі V, Дж; dtdW  – потужність енергії ЕМП, яка 

витрачається на зміну енергії ЕМП всередині обєму V. 

 

 

Рисунок 4.4 – Розглянутий об’єм, обмежений поверхнею 

 

З вищевикладеного виникає питання: яка потужність з представлених у 

виразі (4.1) витрачається на нагрів тіла (голови) користувача МС. 

Згідно з нормативними документами [101], існує коефіцієнт, який 

характеризує потужність, що виділяється в тілі людини у вигляді тепла. Ця 

величина називається SAR (Specific Absorption Rate) – питомий коефіцієнт 

поглинання. У загальному випадку визначення цього коефіцієнта відповідно 

до діючих стандартів звучить наступним чином: похідна за часом від 

прирощеної енергії ЕМП, що поглинена (розсіяна) прирощеною масою, яка 
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знаходиться в нескінченно малому елементі об'єму заданої щільності, 

називається питомою потужністю поглинання випромінювання ЕМП і 

виражається за допомогою виразу [101] 

 SAR
d dW

dt dm

 
  

 
, (4.2) 

де SAR – питомий коефіцієнт поглиненої енергії ЕМП тілом людини, Вт/кг, 

dW – зміна енергії, dm dV  – маса тіла, яка вноситься в розглядаєму 

область розповсюдження поля, dV – об’єм вносимого тіла,   – щільність 

тканини тіла людини. 

Тобто, іншими словами, SAR це перетворення енергії ЕМП в іншу 

форму матерії (тепло) при наближенні тіла із заданою масою до джерела 

випромінювання. Для кількісного визначення цього коефіцієнта необхідно 

дати визначення енергії поля. Так як мова йде про перетворення енергії ЕМП 

в тепло, то необхідно скористатися знаннями з термодинаміки. З теорії 

термодинаміки теплова енергія це скалярна фізична величина, що є єдиною 

мірою різних форм руху і взаємодії матерії, мірою переходу руху матерії з 

однієї форми в інші (наприклад, з електромагнітного випромінювання в 

тепло). Визначається теплова енергія в загальному випадку з теорії 

відносності за допомогою формули Ейнштейна [96] 

 2

0W m V   ,                                              (4.3) 

де W – теплова енергія; m  – маса тіла; 0V  – швидкість світла. 

Однак в технічній електродинаміці енергія ЕМП представляється у 

вигляді добутку потужності та часу [96] 

W P t   ,                                                (4.4) 

де W  – енергія ЕМП, яка діє на тіло; P  – потужність енергії ЕМП, яка діє на 

тіло людини;    t  – час, за який потужність енергії ЕМП діє на тіло. 

Згідно з тією ж теорії відносності будь-яка енергія тіла залежить від 

системи відліку, тобто неоднакова для різних спостерігачів. Для визначення 

перетворень, що відбуваються з енергією при переході від однієї системи 
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відліку до іншої, використовується складна математична конструкція – 

тензор енергії-імпульсу [96]. 

Тобто, з точки зору роботи всієї системи, потужність енергії ЕМП 

антени, що діє на тіло людини, буде потужністю теплових втрат в тілі 

людини. Якщо розглянути дану ситуацію з точки зору тіла, на нього діє 

потужність випромінювання. Візьмемо як приклад тільки голову людини. 

Визначимо, яка потужність енергії ЕМП використовується у 

визначенні коефіцієнта SAR. У першому випадку скористаємося знаннями і 

формулами електродинаміки [97]. Електромагнітне поле віддає або набуває 

енергію при взаємодії електричної складової поля з рухомими зарядами. 

Зроблена полем робота, тобто втрати енергії дорівнюють [97] 

 пW Fl , (4.5) 

де ПW  – енергія втрат; F – сила, яка діє на заряди ЕМП; l – довжина. 

Потужність втрат енергії ЕМП в тілі людини виражається у вигляді 

 п
п

dW dl
P F F

dt dt
     , (4.6) 

де   – швидкість руху заряда ЕМП.  

Як відомо з курсу фізики, нерухомі заряди не можуть викликати втрат 

електричного поля, а також магнітна компонента поля не робить роботи і, 

тому завжди сила магнітного поля дорівнює ì 0F     [97].  

Сила, яка діє на заряд ЕП дорівнює еF Q E  , де Q – величина заряда 

ЕП, Кл, Е  – напруженість ЕП, В/м [97]. 

Розглянемо рухомий заряд ЕП, виділивши настільки малий циліндр 

обсягу V S l  , щоб вважати швидкість руху заряда та його об’ємну 

щільність   незмінними. Величина заряда ЕП всередині цього циліндра 

дорівнює Q V  , де   – щільність середовища, V – об’єм розглянутого 

циліндра. Тоді потужність втрат електромагнітного поля дорівнює [97] 

 пP V E      . (4.7) 

Для розгляду балансу енергії в кожній точці поля введено поняття 
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об'ємної щільності потужності втрат ЕМП [101] 

 
п

V 0
lim

V

пP
p


 . (4.8) 

Так як струм провідності в середовищі виникає під дією електричного 

поля і пропорційний йому, то J E , де J   – вектор щільності 

електричного струму, А/м2. В законі Джоуля-Ленца говориться, що 

потужність джоулевих втрат дорівнює 2

пP I R  , де I – струм в антенні, А;   

R – опір, Ом. Потужність втрат ЕМП буде дорівнювати [101] 

 2

пp Е    або 2

п

1
p J 


. (4.9) 

Дане співвідношення є закон Джоуля-Ленца в диференціальній формі і 

визначає теплові втрати в провідному середовищі, що підкоряється закону 

Ома. Дане припущення відповідає формулі  з нормативних документів  

 
2E

SAR
 




, (4.10) 

де σ  – провідність біологічної тканини, що заповнює осередок, См/м;  

E – напруженість електричного поля всередині тканини, В/м; ρ – щільність  

тканини, кг/м3. 

Варто відзначити, що дана формула не враховує просторові зміни 

електромагнітного поля. Так, якщо кут між векторами J та E меньше 90о, то 

поле віддає енергію ( п 0P  ). Якщо кут між цими векторами більше 90 о, то 

виникають негативні втрати, тобто електромагнітне поле набуває енергію. 

Тоді коефіцієнт SAR слід брати з негативним знаком і тоді придбана енергія 

буде вважатися як потужність сторонніх джерел і розраховуватися за такою 

формулою ст стP J E   . 

Це означає, що тіло людини може як поглинати енергію ЕМП, 

зменшуючи реальну потужність випромінювання терміналу, так і відбивати 

або випромінювати її в простір, таким чином, збільшуючи реальну 

потужність випромінювання терміналу. Але тіло людини не є  провідник, а 

закон Ома діє лише для провідників. Тобто, формула (4.10) може бути 
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несправедлива для біологічних тканин. 

Повертаючись до другого припущення, якщо на тіло діє енергія 

випромінювання ЕМП, то можна припустити, що реальна потужність 

випромінювання терміналу дорівнює 

 
реал пP P P   , (4.11) 

де 
S

P П dS    – потужність випромінювання, Вт; де П


 – вектор Пойнтинга, 

що вказує напрям руху енергії та дорівнює за величиною щільності її потоку; 

S – одинична площа простору, який перпендикулярна напряму 

розповсюдження вектора Пойнтінга. 

Таким чином, для знаходження реальної потужності випромінювання 

на етапі проектування антени МC необхідно враховувати потужність 

поглинання в голові людини, що вимагає необхідності визначення шляху її 

вірного розрахунку. 

Великий інтерес представляють на сучасному етапі завдання 

оптимізації антен мобільних телефонів, а також розрахунок поля, що 

наводиться такий антеною в тілі людини. Основну складність представляє 

тут розрахунок поля в голові людини, оскільки остання з точки зору 

електродинаміки є складною структурою, що складається з середовищ з 

різними втратами. Для аналізу подібних структур в програмі FEKO 

використовуються метод еквівалентних поверхневих струмів і метод 

об'ємних струмів поляризації. Поєднання цих методів дозволяє здійснювати 

розрахунок електромагнітного поля голові людини з досить хорошою 

точністю. 

Поглинання енергії електромагнітних полів, пряма взаємодія 

низькочастотних електричних полів з живою матерією, дія зовнішнього 

змінного електричного поля на людину викликає перенесення електричних 

зарядів (електричного струму), поляризацію пов'язаного заряду (виникнення 

електричних диполів) і переорієнтацію диполів, присутніх в тканини. 

Величина цих ефектів залежить від електричних властивостей тіла, таких як 



 

 

113 

 

 

електропровідність (визначає перенесення електричних зарядів) і 

діелектрична проникність (визначає ступінь поляризації). Електропровідність 

і діелектрична проникність залежать від типу тканини і частоти 

прикладеного поля. Зовнішні електричні поля впливають на розподіл 

електричних зарядів на поверхні провідної тканини і викликають протікання 

в організмі електричних струмів. Розподіл зарядів залежить від умов впливу, 

розмірів і форми тіла, а також від розташування тіла в електричному полі.  

Пряма взаємодія низькочастотних магнітних полів з живою матерією, 

дія зовнішнього змінного магнітного поля на людину індукує електричне 

поле і циркулює електричний струм всередині організму. Величина 

індукційних струмів залежить від величини зовнішнього магнітного поля, 

розміру контуру, через який протікає струм і електропровідності тканини. 

При впливі магнітного поля тієї ж величини і частоти найбільш сильні 

електричні поля будуть індукувати в контурі з найбільшими розмірами. Тіло 

людини не є однорідним за своїми електричними властивостями. Однак, 

щільність індукційних струмів може бути розрахована з використанням 

анатомічно і фізіологічно обгрунтованих математичних моделей людини. 

Поглинання енергії електромагнітних полів, дія низькочастотних 

електричних і магнітних полів на людину зазвичай приводить до незначного 

поглинання енергії в тканинах і не реєструються підвищення температури. 

Однак, вплив електромагнітних полів з частотою вище 100 кГц може 

привести до значного поглинання енергії в тканини і підвищення 

температури. В цілому, вплив однорідного електромагнітного поля (плоскої 

хвилі) призводить до нерівномірного поглинання енергії в тілі людини, яке 

має бути оцінений з використанням дозиметричних методів і розрахунків. 

У біологічних тканинах значення SAR пропорційно квадрату 

напруженості внутрішнього електричного поля. Для оцінки середнього 

значення SAR і розподілу значень SAR в тканини використовуються 

розрахункові методи або інструментальні вимірювання в лабораторних 

умовах.  
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Значення SAR для всього тіла людини досягає максимальної величини 

в разі, коли вісь тіла людини збігається з напрямком вектора напруженості 

електричного поля в умовах впливу плоскої хвилі (тобто в дальній зоні). 

Кількість поглиненої енергії залежить від декількох факторів, у тому числі 

від розмірів тіла, що опромінюється. Для електрично ізольованої 

«стандартної умовної людини» [дорослий чоловік зростом 176 см і вагою  

73 кг] (ICRP 1994) частота резонансного поглинання складає близько 70 

МГц. Для більш високих людей, частота резонансного поглинання трохи 

нижче, а для дорослих людей невисокого зросту, дітей та новонароджених, а 

також людей в сидячому положенні її значення може перевищувати 100 МГц. 

Рекомендовані контрольовані рівні для електричних полів також враховують 

частотну залежність поглинання енергії в тілі людини. Для заземленої 

людини значення резонансних частот практично в два рази нижче 

(UNEP/WHO/IRPA 1993). Якщо джерелом ЕМП є обладнання, яке працює з 

частотою вище 10 МГц (наприклад, діелектричні обігрівачі, мобільні 

телефони), то вплив на людину може відбуватися в умовах ближньої зони. У 

ближній зоні залежність поглинання енергії від частоти електромагнітної 

хвилі має інший характер, ніж в умовах дальньої зони. Крім того, в певних 

умовах вплив електричного і магнітного поля неравнозначно. Наприклад, при 

користуванні мобільним телефоном переважає вплив магнітного поля на 

людину. Для оцінки впливу електромагнітних полів в ближній зоні особливо 

цінними є розрахункові методи і вимірювання індукційних струмів в 

організмі людини і напруженості поля в тканинах. 

Це було продемонстровано на прикладі впливу таких джерел ЕМП, як 

мобільні телефони, переносний радіозв'язок, радіомовні антени, засоби 

зв'язку на судах і діелектричні обігрівачі [101]. В цих [102,103] дослідженнях 

було показано, що при впливі ЕМП в умовах ближньої зони спостерігається 

високе локальне поглинання енергії (тобто великі значенния SAR, наприклад, 

в голові, запястях, щиколотках), і що значення SAR для всього тіла або 

кінцівок тіла залежить від відстані від джерела високочастотного поля.  
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Необхідно відзначити, що виміряні значення SAR не суперечили 

розрахунковим значенням. Середнє значення SAR для всього тіла людини і 

локальні значення SAR є зручними дозиметричними величинами при 

порівнянні ефектів, що спостерігаються в різних умовах впливу. Докладне 

обговорення SAR наводиться в публікації UNEP / WHO / IRPA (1993). При 

частоті вище порядку 10 ГГц глибина проникнення електромагнітної хвилі в 

біологічні тканини дуже мала, тому SAR не може бути використана для 

оцінки поглиненої енергії. У цьому випадку, найбільш підходящою 

дозиметричною величиною є щільність потоку енергії (Вт/м2). 

Розробити єдиний стандарт, що встановлює обмеження на саму 

величину SAR було складно. Так, наприклад, гранична величина SAR в 

Європі, Японії і Кореї дорівнює 2 Вт/кг при еталонному зразку в 10 грам, а в 

Америці, Австралії, Канаді та Новій Зеландії ця величина обмежена 1,6 Вт/кг 

при еталонному зразку в 1 грам. Незважаючи на більш суворі американські 

рамки ці межі майже рівні – різниця викликана використанням різних 

еталонних зразків – і в жодному разі нижче величин безпечних для здоров'я 

людини (табл. 4.1). 

Новий стандарт, який отримав номер IEC 62209-1, розроблявся спільно 

фахівцями IEC, Європейським комітетом електротехнічної стандартизації 

(CENELEC) та Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE). 

Перша частина стандарту охоплює мобільні пристрої, зокрема мобільні 

телефони, з частотами від 300 МГц до 3 ГГц. 

В Україні існує стандарт для визначення максимального SAR – ДСТУ 

EN 50360:2007. 

Метою подальшої роботи є моделювання реальної антени мобільного 

терміналу і фантому голови людини, щоб проаналізувати структуру ЕМП 

антени і оцінити вплив фантома голови людини на роботу телефону при 

різних умовах зокрема, відстані між головою користувача і антеною МC. 
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Таблиця 4.1 

Вимоги міжнародних стандартів для максимально допустимої 

норми SAR 

Стандарт Обмеження для SAR (Вт/кг або мВт/г) 

Тіло людини Голова людини Кінцівки людини 

Міжнародний 

стандарт Европа 

CENELIC 

EN50360 (2001) 

0,08 1,6 4,0 

Міжнародний 

стандарт CША 

IEEE C95.1 (1999) 

0,08 2,0 4,0 

Cтандарт України 

ДСТУ EN 

50360:2007 

0,08 2,0 4,0 

 

4.2. Моделювання голови користувача МC 

 

Голова людини як біологічне тіло має досить складну структуру і 

складається з кілька видів біологічної тканини з втратами, в яких потужність 

поглинається нерівномірно через різницю в провідності кожного шару. Тому 

важливою умовою точності розрахунків внутрішнього поля є досить точне 

побудова моделі голови. Слід зазначити, що електромагнітне моделювання 

тіла людини в даний час, – це одна з виділилися наукових областей на стику 

радіотехніки і медицини. Усереднені значення основних параметрів часто 

використовуваної тришарової моделі голови людини представлені в табл. 4.2. 

В роботі [8] були проведені розрахунки SAR для різних відстаней між 

антеною МC і головою людини. Розрахунок поля, створюваного 

випромінюванням антени, проводився на частоті 1,8 ГГц, для планарної 

антени, потужності антени до 2 Вт, в залежності від відстані між головою та 
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антеною від 0 до 10 мм. Перша сфера, радіусом 50 мм була з параметрами 

мозку, друга сфера радіусом 53 мм, з параметрами кісток, третя, радіусом 54 

мм – шкіри. У всіх трьох сфер центр єдиний. 

Більшість недавніх досліджень проведено з використанням плоских [9], 

циліндричних і сферичних моделей тіла людини [10]. Це сталося через те, що 

ці моделі були найпростішими для математичних розрахунків. Серед цих 

декількох моделей, що відрізняються геометричною формою, моделювання зі 

сферою має найбільше поширення. Це пов'язано з широким діапазоном 

застосування, яке містить електричну розвідку, метеорологію і океанології, 

радіолокацію, астрономію, біохімію і біомедичні дослідження. І особливо в 

біологічних дослідженнях дуже важко досліджувати поглинання 

електромагнітного випромінювання, використовуючи плоскі моделі, так як ці 

моделі не в змозі враховувати довільно складну форму фактичного 

біологічного об'єкта, особливо викривлення тіла [101]. 

В якості голови людини використовувалися 3 сфери з властивостями і 

параметрами людини, в якості антени мобільного телефону 

використовувався симетричний вібратор. Розрахунок поля, створюваного 

випромінюванням антени, проводився на частоті 1,8 ГГц, потужності антени  

2 Вт, в залежності від відстані між головою і антеною від 0 до 10 мм. 

У роботі виконано моделювання голови (рис. 4.5, а) користувача в двох 

випадках: якщо фантом голови користувача використовують як однорідне 

середовище з усередненими значеннями основних електродинамічних 

параметрів (рис. 4.5, в), та більш реалістичний випадок тришарової моделі 

голови користувача (рис. 4.5, б), в яких потужність поглинається 

нерівномірно через різницю у провідності кожного шару (рис. 4.6). 

Потужність поглинання біологічною тканиною характеризується 

коефіцієнтом SAR. На рис. 4.6 показано розподіл SAR у трисферичній моделі 

голови: 1 – шкіра; 2 – кістка; 3 – мозок. 

Далі треба об'єднати три сфери в модель голови, щоб переміщувати її 

вздовж вісі, віддаляючи від антени. 
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Потужність, що поглинається в середовищах, буде залежати від 

потужності, що подається на вхід антени. 

У моделі використовується фантом голови людини, який добре описує 

біологічну структуру та електродинамічні властивості реального тіла. 

 

Таблиця 4.2  

Параметри тришарової моделі голови людини на різних частотах 

Тканина Товщи 

на, мм 

 

Частота, 

ГГц 

Відносна 

діелектрична 

проникність  , 

Ф/м 

Провідність 

тканини  , 

См/м 

Щільність 

тканини  , 

кг/м3 

Мізки Запов-

нення 

0,9 53 1,1 

1030 1,8 46 1,7 

3 44 1 

Кістка 3 

 

0,9 9 0,06 

1800 1,8 8 0,1 

3 7 0,05 

Шкіра 1 0,9 59 1,3 

1100 1,8 46 1,9 

3 44,8 1,22 

 

                    
       а)                             б)              в) 

Рисунок 4.5 – Модель голови користувача 
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Рисунок 4.6 – Розподіл SAR уздовж моделі голови людини за умови трьох 

шарів 

 

На основі чисельного аналізу електромагнітного поля і поглиненої 

потужності всередині фантома голови, розраховується відповідний цьому 

поглинанню коефіцієнт потужності поглинання в тілі користувача. 

Голова людини, як і все тіло, має свої електродинамічні параметри: 

діелектрична проникність і електропровідність, які по-різному реагують на 

вплив випромінювання на тіло. 

Використана в [100] теорія орієнтаційної поляризації дає залежність 

комплексної діелектричної проникності ( )   від частоти з урахуванням 

постійної часу релаксації   в наступному вигляді 

. 0
0

( )
( )

1

s

j




   
     

 
,                                   (4.12) 

де   – ідносна діелектрична проникність при нескінченній частоті;  

s – статична відносна діелектрична проникність; 
9

0 10 / (36 )    Ф/м – 

електрична постійна.  

Для знаходження розподілу поглиненої потужності в кожному шарі 

шкіри людини нам необхідно знати залежність відносної провідності від 

 
 

 
x , мм 

SAR, 

Вт/кг 



 

 

120 

 

 

частоти ЕМВ –  ( )  . Вона дорівнює 

 

2

0

2

( )
( ) Im( ( ))

1 ( )

s      
      

 
. (4.13) 

Модуль відносної діелектричної проникності і питома провідність 

кожного шару істотно залежать від частоти ЕМП, і кожен з них по-різному 

реагує на ЕМВ (рис. 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Залежність діелектричної проникності від частоти 

 

З відомої залежності провідності тіла користувача від частоти впливу 

ЕМП відомо, що провідність тіла користувача зростає зі збільшенням частоти 

до 3 ГГц, а після різко зменшується.  

На рис. 4.8 представлена залежність питомої провідності середовища 

від частоти ЕМП.  

Проведено аналітичний огляд залежності провідності тіла людини в 

виді табл. 4.2. З нормативних документів випливає, що величину SAR 

необхідно розраховувати на частотах до 10 ГГц. Можна  припустити, що 

після частоти 3 ГГц величина SAR буде показувати неадекватні значення, 

тому що величина SAR залежить від провідності матеріалу (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.8 – Залежність питомої провідноті від частоти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Залежність SAR від частоти 

 

 У формулу знаходження величини SAR пропонується ввести 

залежність від частоти до 3 ГГц 

 
2( )

( )
f E

SAR f
 




, (4.14) 

де σ  – провідність біологічної тканини, що заповнює осередок, См/м; E – 

напруженість електричного поля всередині тканини, В/м; ρ – щільність  

тканини, кг/м3. 
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4.3. Моделювання антени МС 

 

Антени PIFA багатодіапазонних мобільних засобів зв'язку в ході 

еволюції перетворилися, по суті, в складний антенний комплекс, що 

складається з декількох взаємопов'язаних активних і пасивних елементів. 

Фактично комбінація різних за конструкцією сегментів в єдиному 

багатосмужковому антенном модулі стала основним методом в арсеналі 

розробників широкосмугових радіотехнічних засобів. Найбільш поширеними 

конструкціями є різноманітні PIFA-конструкції, в тому числі з інтегрованими 

Мікросмужковими і діелектричними резонансними антенами. 

Мікросмужкові антени (МСА) призначені для прийому і 

випромінювання електромагнітної енергії з лінійної, кругової і еліптичною 

поляризаціями, в діапазоні дециметрових, сантиметрових і міліметрових 

хвиль. Смужкові випромінювачі особливо зручні в якості елементів антенних 

решіток, причому використання друкованої технології істотно спрощує 

реалізацію розгалуженої схеми живлення елементів. Такий тип антен 

застосовують і в аерокосмічній техніці, як антени радіолокаційних станцій. 

Через дешевизну і надійність конструкції МСА знайшли широке 

застосування в мобільному зв'язку. 

Planar inverted F-antenna. Конструктивне виконання планарних 

перевернутих F-образних вібраторів (PIFA) значно складніше, ніж антени, що 

розглянуті вище. На рис. 4.10 зображено ескіз такої антени. 

Електричні характеристики PIFA залежать від розмірів верхньої 

випромінюючої пластини, співвідношення довжини її сторін, висоти цієї 

пластини над екраном, розмірів і положення вертикальної заземлюючої 

стінки, точки живлення антени. Ширина смуги пропускання PIFA 

безпосередньо залежить від ширини D вертикальної пластини, що закорочує 

екран та планарний елемент. Найбільша смуга відповідає випадку збігу 

ширини вертикальної пластини D і ширини планарного горизонтального 

випромінювача W. При цьому для співвідношення довжин сторін 
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горизонтальної пластини W/L = 2 і висоті її над екраном h = 0,053λ 

досягається 10% -ва смуга робочих частот. При зменшенні співвідношення 

D/W до рівня 0,1 і менш діапазон робочих частот звужується до 1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Креслення планарної F-подібної антени 

 

Відомо, що стільникові телефони, використовувані як переносні 

приймачі, мають поєднану антену, що працює як в режимі прийому, так і 

випромінювання. У системах TDMA, GSM антена працює поперемінно на 

передачу і прийом, а в системі CDMA антена одночасно виконує функції 

приймальної і передавальної. Антена є пасивним лінійним пристроєм, тому її 

характеристики на передачу і прийом однакові. 

До простих випромінювачів в друкованому виконанні відносять плоскі 

симетричні вібратори різної конфігурації, розташовані на діелектричній 

підкладці паралельно провідному екрану. Параметри діелектричного шару 

(його товщина, діелектрична проникність) впливають на резонансну довжину 

плечей вібраторів. 

Прямокутна металева пластина розміром 17 мм х 30 мм нанесена на 

діелектричну підкладку (30 мм х 50 мм) товщиною 2,1 мм, з відносної 

діелектричної постійної 2,2. Планарна антена живиться за допомогою 

з'єднувача SMA (діаметром 1,3 мм), розташованого на 6,5 мм від центру 

довгого краю.  

Замикаюча пластина Живлення 

Планарний 

елемент 

Екран 
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Проектування мікрополоскової антени слід починати з оцінки її 

розмірів, визначених заданих частотним діапазоном. Довжину антени можна 

оцінити за наступною простою формулою: 

 
300

2 r

А
f


  

, (4.15) 

де rf  – задана резонансна частота,   – відносна діелектрична проникність 

матеріалу підкладки.  

Ця формула не бере до уваги впливу ширини підкладки антени і 

товщини підкладки на резонансній частоті, але цей вплив зазвичай 

незначний. Формула (4.15) відображає фізичну природу друкованої антени як 

півхвильового резонатора, який сформований в просторі між верхнім 

провідником і земляною платою антени. Наприклад, на частоті 1,8 ГГц і 

=2.2 з (4.15) маємо 54 мм. Антена з такими розмірами занадто велика для 

використання в сучасних телефонних трубках. 

Довжина антени може бути зменшена принаймні в два рази (при роботі 

на тій же частоті), якщо один її кінець заземлити. У цьому випадку вийдуть 

так звана інвертована F-антена (АПІД), яка представляє з себе чверть 

хвильовий резонатор, один кінець якого заземлений, а інший відкритий 

(холостий хід). АПІД збуджується коаксіальним кабелем в точці, де вхідний 

опір антени близько до 50 Ом. Таким чином, довжина АПІД може бути 

приблизно оцінена як: 

 
300

4 r

а
f


  

. (4.16) 

Для антени, налаштованої на ту ж саму частоту 1,8 ГГц і = 2.2, як у 

вищезгаданому прикладі, ми отримуємо 40 мм, що є підходящим для 

телефонних трубок. Потрібно також зазначити, що фактичний розмір антени 

може бути навіть менше завдяки ефекту крайового ближнього поля, 

зосередженого у відкритого кінця резонатора. 

Ширина плоскої антени b – менш важливий параметр, ніж довжина, і 

може бути обрана з конструктивних або естетичних міркувань сумісності з 
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розміром телефонної трубки. 

Геометрія антени зображується повністю в CADFEKO. Діелектрична 

плата представляється у вигляді тривимірного об'єкту. Внутрішня область 

плати повинна бути встановлена як діелектричний матеріал. Далі, кресляться 

дві металеві поверхні. Нарешті, зображується провід штиря живлення, порт 

додається до антени, а до порту додається генератор напруги. Всі розміри 

будуть вводиться в мм (рис. 4.11). 

Послідовність дій: 

– креслення діелектричної підкладки; 

– створення діелектричного середовища; 

– креслення металевої пластини (рис. 4.12); 

– створення порту; 

– створення джерела напруги; 

– параметри джерела напруги; 

– створення сітки розбиття на осередки (рис. 4.13); 

– запуск на рішення. 

У даному підрозділі роботи, як приклад, для дослідження обрано 

планарная Patch-антена (рис. 4.11), яка являє собою прямокутну металеву 

пластину, нанесеної на діелектричну підкладку. 

31.2

2.87

46.8

8.9

80.0

50.0

SMA

r = 2.2

1.3

 

Рисунок 4.11 – Креслення Patch-антени  
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Рисунок 4.12 – Створення металічної пластини прямокутної форми 

 поверх діелектричної підложки 

 

Рисунок 4.13 –  Результат розбиття конструктивної моделі 

 

4.4. Взаємодія випромінювання антени МС і голови її користувача 

 

У даному підрозділі роботи чисельне дослідження взаємодії 

електромагнітного випромінювання телефону і голови користувача було 

проведено за допомогою програми FEKO v 5.5. 

Спочатку були розраховані частотні характеристики мобільного 

телефону, тобто залежність узгодження його антени від частоти, у вільному 

просторі за відсутності голови користувача. 

На рис. 4.14 показана частотна залежність модуля коефіцієнта відбиття 

S11 при відстанях 0 мм (крива 3) і 5 мм (крива 2) між антеною МС і головою 
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користувача, а також за її відсутності (крива 1). Дана характеристика показує, 

що за різної відстані між антеною МС і головою користувача робоча 

(резонансна) частота змінюється, а S11 збільшується до 0,3, тобто 

збільшується у 3 рази. Це означає, що потужність втрат збільшилася, або ж 

голова поглинула більше випромінюваної потужності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Розраховані частотні характеристики антени за відсутності і в 

присутності фантому голови користувача 

 

Тобто можна зтверджувати, що велике діелектричне тіло (а саме 

модель голови людини), яке знаходиться в ближньому полі антени, вплинуло 

на характеристики антени, а саме на її частотну характеристику (рис. 4.14), а 

також її діаграму спрямованості (рис. 4.15).  

На рис. 4.16 показані розраховані діаграми спрямованості для 

декількох значень відстані між головою користувача й антеною. Зміна 

інтенсивності випромінювання за різних значень відстані пояснюється 

неузгодженістю, тобто голова користувача екранує поле антени, тому поле 

випромінювання в напряму голови має значно меншу величину порівняно з 

протилежним напрямком від голови.  
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На рис. 4.17 показана енергетична характеристика антени (конкретно 

SAR) для відстані між головою й антеною 0 мм. 

 

а)                                                               б) 

Рисунок 4.15 – Діаграма спрямованості антени на відстані 2 мм від 

голови а), та ДС антени без впливу голови б) 

 

Рисунок 4.16 – Діаграма спрямованості антени МС при відстанях від 

неї до голови людини від 0 до 10 мм 

 

Рисунок 4.17 – Візуалізація рівнів SAR в моделі голови людини на 

відстані 0 мм від антени мобільного терміналу 
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4.5. Виявлення специфічних особливостей електромагнітної 

обстановки під час розмови 

 

У міру зменшення габаритних розмірів антени зменшується її ККД і 

звужується смуга частот, тобто є взаємозв'язок між розмірами антени і її 

добротністю Q або між смугою частот і коефіцієнтом посилення антени. Зі 

зменшенням розмірів антенних елементів значно зростає вплив властивостей 

середовища і навколишнього оточення. Наявність поблизу антени інших 

фізичних тіл зменшує її коефіцієнт підсилення (КП), змінює резонансну 

частоту антени, вхідний опір, погіршує узгодження, зменшує ККД, 

спотворює форму ДС. Завдяки наведених в цих тілах струмів, вони 

починають працювати як випромінювачі і можуть в деяких випадках 

використовуватися з антенним елементом як єдина антена. У деяких 

випадках вплив довколишніх предметів можна вдало використовувати, 

збільшуючи, наприклад, ККД, змінюючи форму ДС або інші параметри. Таке 

використання впливу навколишнього оточення є одним із способів 

мініатюризації антен. Особливу проблему представляє випадок, коли 

довколишнім об'єктом є людина. Під впливом користувача мобільного 

терміналу змінюються ККД і форма ДС антени, причому важливий не тільки 

вплив людини на характеристики антени, але і зворотній вплив на людину 

електромагнітних випромінювань. 

При впливі користувача МС величина ККД, яка визначена програмним 

комплексом FEKO, антени, що моделювалася, зменшується в середньому на 

10 %, з'являється потужність втрат 10 % від всієї потужності 

випромінювання, внаслідок чого зменшується інтенсивність випромінювання 

(наприклад, ДС), що пояснюється неузгодженістю антени зі збуджувальним 

пристроєм.  

Максимальне значення величини питомого коефіцієнта поглинання в 

голові, що розраховане на основі отриманих значень напруженості 

електромагнітного поля антени і втрат в заданій моделі голови і приведені в 
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табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Залежність максимального значення величини SAR і потужності 

втрат Рвт від відстані між антеною і головою людини на частоті, 

наближеною до 1,8 ГГц 

Відстань від антени МС 

до голови користувача r, 

мм 

SARmах ,Вт/кг Рвт , Вт 

0 1,49 0,399 

1 1,45 0,397 

2 1,33 0,391 

3 1,30 0,384 

4 1,3 0,377 

5 1,29 0,369 

 

Залежність SAR від відстані має досить очікуваний характер (в міру 

віддалення антени від голови користувача, SAR зменшується) (рис. 4.18).  

SAR(r),

0,09
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0
5 10 15 r, mm

W/kg

80 140 200 E, V/m20
SAR(E),

60

40

20

0
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SAR(E)
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Рисунок 4.18 – Залежність SAR від відстані між антеною і головою 

користувача МС 

 

Найвищий показник SAR на частоті 1,8 ГГц і відстані між об'єктами  

0 мм – 1,49 Вт/кг відповідає установленим європейським нормам в 1,6 Вт/кг. 
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Отже, пропонується додати залежність від відстані до формули визначення 

SAR  

 
2( )

( )
E r

SAR r
 




. (4.17) 

Поглинання і розподіл електромагнітної енергії в організмі - дуже 

складний феномен, який залежить від маси, форми і розміру тіла; орієнтація 

тіла по відношенню векторів поля; і електричні властивості тіла і 

навколишнього середовища. Іншими змінними, які можуть відігравати 

суттєву роль в можливих біологічних ефектах, є ті, які характеризують 

навколишнє середовище (наприклад, температура навколишнього повітря, 

швидкість руху повітря, відносна вологість і ізоляція тіла) і ті, які 

характеризують індивіда (наприклад вік, стать, рівень активності, 

виснаження або хвороби). Оскільки численні фактори можуть взаємодіяти, 

для визначення конкретних біологічних результатів впливу електромагнітних 

полів, будь-яка документація по організації заходів захисту повинна 

розглянути максимальне посилення біологічних ефектів в результаті 

взаємодії поля тіла, стану навколишнього середовища і фізіологічних 

параметрів. 

Хоча чисельна модель обмежена в розмірах і роздільної здатності і 

може бути здійснена з деякими спрощеннями щодо реальної екологічної 

обстановки та оточення, але тим не менше вона може дати цінні ключі для 

найкращого розуміння експериментального дослідження. 

 

4.6. Висновки до четвертого розділу 

 

З огляду на проведені в даному розділі роботи дослідження можна 

зробити такі висновки: 

1. У роботі було виконано аналіз структури ЕМП антени мобільного 

терміналу, визначено його частотні характеристики шляхом моделювання 



 

 

132 

 

 

взаємодії антени МС з головою людини для подальшої оцінки міри впливу 

випромінювання на голову його користувача. 

2. В ході розробки такої імітаційної моделі і дослідження 

характеристик ЕМП було встановлено, що при наявності голови користувача 

мобільного терміналу величина ККД його антени зменшується в середньому 

на 10 %, тобто з'являється потужність втрат 10 % від всієї потужності 

випромінювання, внаслідок чого зменшується інтенсивність випромінювання 

та вид діаграми спрямованості, що пояснюється неузгодженістю антени зі 

збуджувальним пристроєм. Це вимагає на етапі проектування МС та його 

антени враховувати вплив, в першу чергу, голови людини на роботу всього 

мобільного терміналу.  

3. Отримані результати роботи та розроблену імітаційну модель 

взаємодії антени МС та голови його користувача можна рекомендувати для 

використання на етапі проектування мобільних терміналів, їх антен з 

заданими частотними характеристиками, що забезпечить визначення 

допустимої міри впливу електромагнітного випромінювання на біологічні 

об’єкти. 

В результаті проведених досліджень визначено, що значення SAR 

залежать від наступних факторів: 

– параметрів падаючого поля, наприклад, частоти, інтенсивності, 

геометричної конфігурації «джерело-об'єкт» (ближня або дальня зона);  

– характеристики тіла, що опромінюється, наприклад, його розміру, 

внутрішньої і зовнішньої геометрії, діелектричних властивостей різних 

складових його тканин; і ефектів екранування або відбиття від інших 

об'єктів, що знаходяться в полі поблизу опромінюваного тіла 

Отримана чисельна модель взаємодії антени МС та голови його 

користувача має наступні переваги в порівнянні з реальними макетами із 

застосуванням фізіологічних розчинів: 

1. Параметри обчислювальної моделі можуть бути майже вільно обрані 

в широкому діапазоні, наприклад як місце розташування електродів, 
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розміщення тіла в системі відображення, модифікація розрахунку пристроїв і 

т.д. 

2. Параметри впливу можуть варіюватися в широких межах, 

включаючи радіочастоту, що складно виконати за допомогою комерційного 

томографа магнітного резонансу. 

3. Геометричні і фізіологічні параметри обчислювальної моделі часто 

більш точні в порівнянні з макетом, тобто фізична структура макету менш 

точно відображає реальну картину. 

4. Необхідні обсяги обчислень можуть бути великими, але це не 

перешкода для сучасних обчислювальних машин. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОЇ 

ЗОНИ ПОБЛИЗУ АНТЕНИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

5.1. Загальні вимоги до проведення контролю рівнів 

електромагнітних полів, що створюються базовими станціями 

 

Для проведення контролю рівнів електромагнітних полів, що 

створюються передавальними радіотехнічними об'єктами (ПРТО) важливе 

наступне [95, 96, 97]: 

1. Для контролю рівнів ЕМП, що створюються РТО, 

використовуються розрахункові та інструментальні методи відповідно до 

методичних вказівок, затверджених в установленому порядку. 

2. Розрахункові методи використовуються для оцінки 

електромагнітної обстановки поблизу проектованих, діючих і 

реконструйованих ПРТО. 

При використанні розрахункових методів контролю необхідно мати 

інформацію про типи передавальних засобів, робочі частоти, режими і 

потужності, типи антен, їх параметри і просторове розташування, рельєф 

місцевості, наявності перевідбиваючих поверхонь. 

3. На етапі експертизи проектної документації використовуються 

тільки розрахункові методи визначення рівнів ЕМП, що створюються ПРТО. 

4. Інструментальні методи використовуються для контролю рівнів 

ЕМП, що створюються ПРТО і його обладнанням. При використанні 

інструментальних методів контролю має бути забезпечено сталість режимів і 

максимальної потужності випромінюючих засобів. 

5. Для контролю рівнів ЕМП можуть використовуватися засоби 

вимірювання, оснащені датчиками спрямованого або ненаправленного 

прийому. 
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6. Інструментальний контроль повинен здійснюватися засобами 

вимірювання, які пройшли державну атестацію та мають свідоцтво про 

повірку. Межі відносної похибки засобу вимірювання не повинні 

перевищувати + -30%. 

Гігієнічна оцінка результатів вимірювань здійснюється з урахуванням 

похибки засобу вимірювання. 

7. Для вимірювання рівнів ЕМП в діапазоні частот 30 кГц…300 МГц 

використовуються засоби вимірювання, призначені для визначення 

середньоквадратичного значення напруженості електричного (магнітного) 

поля. 

8. Для вимірювань рівнів ЕМП в діапазоні частот 300 МГц…300 ГГц 

використовуються засоби вимірювання, призначені для визначення 

середнього значення щільності потоку енергії. Допускається використання 

засобів вимірювання, призначених для визначення середньоквадратичного 

значення напруженості електричного поля з наступним перерахунком в 

щільність потоку енергії відповідно до методичних вказівок, затверджених 

Міністерством охорони здоров'я України в установленому порядку. 

Вимоги до проведення інструментального контролю рівнів 

електромагнітних полів: вимірювання рівнів напруженості електричного 

(магнітного) поля і щільності потоку енергії ЕМП повинні проводитися при 

включенні обладнання на максимальну потужність випромінювання 

відповідно до методичних вказівок, затверджених в установленому порядку. 

Інструментальний контроль рівнів ЕМП проводиться [98]: 

– при введенні в експлуатацію ПРТО; 

– при переоформленні (продовження) санітарно-епідеміологічного 

висновку на ПРТО; 

– при зміні умов і режиму роботи ПРТО, що впливають на рівні ЕМП 

(зміна орієнтації антен, збільшення потужності передавачів і т.д.); 

– при зміні ситуаційного плану на території, прилеглій до ПРТО; 

– при атестації робочих місць; 
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– після проведення заходів щодо зниження рівнів ЕМП; 

– не рідше одного разу на три роки (в залежності від результатів 

динамічного спостереження періодичність проведення вимірювань рівнів 

ЕМП ПРТО може бути скорочена за рішенням відповідного центру 

держсанепіднагляду, але не частіше, ніж один раз на рік); 

– при сертифікації обладнання ПРТО. 

 

5.2. Проведення контролю рівнів електромагнітних полів, що 

створюються БС 

 

В якості приклада вимірювання та розрахунків санітарно-захисних зон 

для контроля рівнів електромагнітного випромінювання, що створюється 

базовими станціями, було обрано антену БС Kathrein 739632, яка 

розташована в Одеській області за адресою: м. Балта, вул.. Котовського, буд 

185, «Швейна фабрика», вежа СП «УМЗ». 

В складі проекту виконані розрахунки санітарних зон у відповідності з 

«Санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань», затвердженими наказом Мінздраву 

України від 01.08.96 р. №239. Для розрахунків використано діючу методику. 

Розрахунками визначено розміри і розташування зон фіксованого рівня 

випромінювання, розраховано рівень ЕМП, створений всіма джерелами на 

межі санітарно-захисної зони, та на межі зони обмеження забудови. 

Розміри зон фіксованого рівня випромінювання у вертикальній 

площині, а також максимальний рівень ЕМП, створений всіма джерелами 

випромінювання на межі санітарно захисної зони, та на межі зони обмеження 

забудови, наведені в табл. 5.1. 

Схеми розташування зон фіксованого рівня випромінювання і графіки 

відносних рівнів (сумарного фактору біологічного впливу) у напрямках 

максимального випромінювання наведені на рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 
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Таблиця 5.1 

Розміри зон фіксованого рівня випромінювання у вертикальній 

площині 

№  рисунку Азимут, град S на висоті 2 

м 

Висота ЗОЗ, 

м 

Максимальний 

радіус зони, 

при S=1, м 

5.1 0 0.138 23.5 115.4 

5.2 110 0.092 25.8 94.3 

5.3 250 0.092 25.8 94.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Зона фіксованого рівня випромінювання в напряму 0 град 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Зона фіксованого рівня випромінювання в напряму 110 град 
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Рисунок 5.3 – Зона фіксованого рівня випромінювання в напряму 250 град 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Графік сумарного фактору біологічного впливу S  

 

Аналіз результатів розрахунків показує, що для запроектованого 

об’єкту сумарні рівні ЕМВ на прилеглій території на висоті до 2 м від 

поверхні землі на відстанях від 0 до 10000 м від фазового центру антен не 

перевищують встановлених норм, є безпечними і не несуть загрози здоров’ю 

населення. 

Сумарний вплив передавальних антен БС обумовлює необхідність 

введення зони обмеження забудови. Існуюча житлова забудова не підпадає 

під дію зон обмеження. При встановленні ЗОЗ навколо даного РТО 

створений ним ЕМП не складає загрози для здоров’я населення. 
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Згідно проведеної оцінки, можна зробити висновок, що експлуатація 

базової станції стільникового радіотелефонного зв’язку за адресою: Одеська 

обл., м. Балта, вул. Котовського, 185, «Швейна фабрика», вежа СП «УМЗ» не 

матиме негативного впливу на життя та здоров’я людей, соціальне та 

техногенне середовище, при умові виконання заходів, передбачених даним 

робочим проектом [98]. 

 

5.3. Загальні вимоги до проведення контролю рівнів 

електромагнітних полів, що створюються МС 

 

 Для контролю рівня випромінювання мобільним терміналом необхідно 

проводити вимірювання для кожної моделі МС. Як вже відомо основний 

зацікавлений параметр, що характеризує потужність поглинання в  голові 

користувача МС, та яку треба враховувати на етапі проектування МС, є 

величина SAR. Так в 2011 році в США лабораторією RF Exposure Lab, LLC 

були проведені вимірювання SAR для різних моделей МС: Motorola Droid, 

iPhone, Blackberry Curve, Samsung SGH-T255G. Виміри проводилися для 

частоти 1850,2-1909,8 МГц при різних положеннях МС щодо голови людини. 

Виміри проводилися виключно сертифікованим обладнанням згідно з 

міжнародними стандартами визначення рівня безпеки щодо впливу на 

людину випромінювань МС. 

Процедури перевірки, як описано в [100, 101, 102, 103], впливу на 

людину радіочастотних полів від рухомих та стаціонарно встановлених 

бездротових приладів зв'язку потребує модель людини, вимірювальні 

прилади і процедури їх використання [103]. Установка для вимірювання SAR 

– це роботизована система. 

Вимірювання проводяться з використанням ALSAS-10-U 

автоматизованою дозиметричною системою оцінки. ALSAS-10-U 

розроблений і виготовлений Aprel Laboratories в Nepean, Онтаріо, Канада. 
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Система використовує Robcomm 3 – це робот, виготовлений ThermoCRS, 

розташований в штаті Мічиган США. 

 

 5.3.1. Опис вимірювального обладнання  

 

Апаратне забезпечення системи. Система складається з шести осі 

шарнірного важеля, регулятор для позиціонування точного зонда (0,05 мм 

відтворюваності), джерело живлення, в навчальний Pendent для сканування 

область навчання, ближнього поля зонда, апаратний засіб IBM Pentium 4 ™ 

2,66 ГГц ПК з Windows XP Pro ™ і призначені для користувача програмне 

забезпечення, розроблене для забезпечення зв'язку між програмним 

забезпеченням управління роботом і операційною системою (рис. 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Установка вимірюванняя 

 

Підсилювач розташований на шарнірній конструкції, який ізольований 

від призначеного для користувача розробленого кінцевого ефектора і 
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маніпуляторі робота. Кінцевий ефектор забезпечує механічну 

функціональність виявлення дотику і підключення датчика інтерфейс. 

Підсилювач функціонально перевіряється в межах сайту виробника і 

калибруется на NCL калібрувальних лабораторій. У придбанні даних карти 

(DAC) використовується для збору сигналу, як виявляється изотропного 

електронного датчика поля. Виробник ЦАП калібрує ЦАП до стандартів 

NIST. Формальна перевірка виконується з використанням всіх механічних та 

електронних компонентів для підтвердження відповідності вимірювальної 

платформі в цілому. 

Системний опис. AlSaS-10-U призначений для вимірювання пристроїв 

в середовищі дотриманням відповідають всім визнаним стандартам. Крім 

того, система відповідає стандартам, які в даний час розробляються науково-

виробничого співтовариства. 

Дозвіл сканування курсу визначається оператором і відображає вимоги 

стандарту, до якого пристрій проходить випробування. Точні виміри 

проводяться в межах області сканування зумовленого курсу і значення 

реєструються. 

Користувач визначає частоту дискретизації для яких проводяться 

вимірювання, так як для забезпечення повного робочого циклу пристрою 

імпульсної модуляції в зразок. Наступний алгоритм є прикладом функції, 

використовувані системою для лінеаризації вихідного зонда. 

Складний алгоритм використовується для розрахунку значень в межах 

вимірюваних точок з кроком 1 мм. Дані з цього процесу використовуються і 

для визначення координат, з якого куб сканування створюється для 

визначення 1 г і 10 г в середньому значенні. 

Зонд, який використовується в процесі вимірювання був оцінений, щоб 

забезпечити значення для стиснення діода. Ці значення розраховуються під 

час калібрування датчика і використовуються в математичних розрахунках 

для оцінки SAR E-поле зонда (E-Field Probe). 
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Зонд E-field, який використовується в лабораторії радіочастотного 

опромінення LLC, був повністю відкалібрований і оцінені для ізотропних 

серед і крайових ефектів. Зонд використовує датчик, який оцінюється SAR 

зондом, який переміщається по висоті за замовчуванням, 4 мм від центру 

діода, який кріпиться до датчика, на поверхні фантома.  

Постійна відстань зберігається, тому що поверхня фантома динамічно 

виявляється для кожної точки. Алгоритм виявлення поверхні коригує 

положення робота таким чином, щоб зонд лежить на поверхні фантома. Зонд 

потім переміщається до місця вимірювання 2,44 мм над поверхнею фантома, 

в результаті центр зонда має бути на 4,0 мм над поверхнею фантома. Таким 

чином, вихідний сигнал з датчика буде на 4,0 мм над поверхнею фантома  

± 0,1 мм для кожного місця SAR для частот нижче 3 ГГц.  

 

5.3.2. Фантом голови користувача 

 

Система Aprel використовує три окремих фантоми. Кожен фантом для 

тестування оцінки SAR є низька втрата діелектричної оболонки, з формою і 

розмірами, отриманими з антропометричними даними 90-й процентиль 

дорослих розмірів чоловічої голови, як зведених в армії США. Фантом 

оболонка МССП (рис. 5.6) навпіл уздовж середині площини на праву і ліву 

половини.  

 

Рисунок 5.6 – Фантом голови людини 
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Голова і тіло: імітація суміші характеристик 

Суміші голова і тіло складається з матеріалу на основі табл. 5.1, 

перерахованих нижче. Суміш калібрують, щоб отримати належну 

діелектричну проникність (провідність) і провідність бажаної тканини. 

Параметри тканини тіла (табл. 5.2), які не були зазначені в P1528 є похідними 

від емісійних діелектричних параметрів, обчислених з рівнянь 4-Коула-

Коула. 

Тримач пристрою. У поєднанні з фантомом МССП, монтажний 

пристрій забезпечує обертання встановленого передавача в сферичних 

координатах причому точка обертання отвір вуха. Пристрої можуть легко, 

точно і з повторюваністю бути встановлені відповідно до специфікацій FCC. 

Тримач пристрою можуть бути зафіксований в різних місцях фантому голови 

(ліва сторона голови, права сторона голови, і Uni-фантомних). 

 

Таблиця 5.2 

Приблизний склад тканини 

Склад Імітація параметрів тканин 

та їх відсотковий склад 

1800 MHz 

Вода 54,88 

DGBE 44,91 

Цукор 0,00 

Сіль 0,21 

Бактерицид 0,00 

Діелектрична постійна: ε 40,00 

електропровідність: σ 1,44 
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5.3.3. Визначення опорних точок 

 

Опорна точка – вухо. Рис. 5.7 показує, передній, задній і бічний вид на 

МССП фантом. Точка "М" є точкою відліку для центру рота, "LE" є точкою 

відліку для лівого вуха (ERP), і "RE" є правильним ERP. У ФКЗ є  

15 мм ззаду від входу в канал вуха (ЄЕС) по B-M лінії (Back-Mouth), як 

показано на рис. 5.7. Площина, що проходить через два вушних каналів і М 

визначається як еталонна площину. Лінія N-F (Ше-фронт) перпендикулярна 

до площини відліку і проходить через RE (або LE) називається Reference 

Півотінг Line (рис. 5.7). Лінія B-М перпендикулярна до лінії N-F. Обидва N-F 

і B-M лінії позначені на зовнішньому фантомним оболонки для полегшення 

позиціонування трубки. 

Опорний пристрій (рис. 5.8). Дві уявні лінії на пристрої повинні бути 

встановлені: вертикальної осьової і горизонтальної лінії. Випробувальний 

пристрій поміщається в нормальному робочому положенні з «еталонні 

пристрої точки», розташованої уздовж «вертикальної осі» на передній панелі 

пристрою у відповідність з "еталонною точки вуха" (рис. 5.8). «Тестове 

пристрій точка відліку» є чим знаходиться на тому ж рівні, що і центр 

опорної точки вуха. Випробувальний пристрій розташований таким чином, 

що «вертикальна осьова лінія» є розсікає поверхню передньої панелі 

пристрою на це верхній і нижній краї, позиціонування «опорного вуха точку» 

на зовнішній поверхні обох лівого і правого фантомах голови на опорному 

вуха точка.  

 

 

Рисунок 5.7 – Положення терміналу щодо голови користувача 
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Пристрій МС був покладений близько до поверхні фантома таким 

чином, що б точка А розташований на (вертуально) продовження лінії що 

проходить через точки RE і LE на фантомі (рис. 5.9) так що б площину 

визначала центральну вертикальну і горизонтальну лінії пристрою 

знаходиться приблизно паралельно сагітальній площині фантома. 

Поверніте пристрій навколо вертикальної осі, поки пристрій не 

симетрично з важливою лінніей NF. При збереженні вертикальної осі на цій 

площині, точка А збережеться на лінії що проходить через точки RE і LE, 

зберігається контакт пристрою з вухом, поверніть пристрій біля лінії NF поки 

якась точка на пристрої є в контакті з точкою фантома нижче вуха (щока) 

рис. 5.8. 

 

 

Рисунок 5.8 – Опорні точки слухавки МС в центральній 

вертикальній та горизонтальній лінії 

 

         Рисунок 5.9 – Позиції щоки з дотиком МС зпереду, збоку та зверху 

фантома 
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 Фантом голови користувача МС вирівняно з випробувальним 

пристроєм в позицію біля щоки. Далі поки пристрій МС зберігає напрямок, 

його витягнено паралельно еталонної площини на значну відстань, что б 

можна було обертати його в радіусі 15 градусів (рис. 5.10).  

 

 

Рисунок 5.10 – Позиціонування МС для вуха з  нахилом 15 градусів 

 

 Пристрій повернуто навколо горизонтальної лінії на 15 градусів. При 

збереженні напряму пристрою, його переміщено паралельно еталонної 

площини поки якась частина пристрою доторкнеться до голови (в цьом 

положенні, точка А находится на лінії RE-LE). Положення нахилу фіксується 

тоді, коли є контакт на вушній раковині. Якщо контакт є в будь-якому 

іншому місці, крім вушної раковини, кут пристрою варто зменшити. 

Положення нахилу припиняється коли якась частина пристрою знаходиться в 

контакті з вухом, а так само друга частина пристрою знаходиться в контакті з 

головою (рис. 5.10). 

 

5.4. Гранично допустимі рівні впливу згідно стандарту IEEE 

 

  5.4.1. Неконтрольоване середовище 

 

Неконтрольованим середовищем називається місце де існує вплив 

фізичних осіб, які не мають відомості або контролю над цим впливом. 

Основні неконтрольовані межі впливу відносяться до ситуацій, в яких може 

перебувати громадськість або в яких перебувають окремі особи внасілдок їх 

зайнятості, та не може бути в повній мірі осмислено можливість впливу і не 
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може здійснюватися контроль над таким впливом. Члени широкого загалу 

підійшли б під ці категорії, коли вплив не пов'язаний з роботою, наприклад, у 

випадку з безпроводовим передавачем, який впливає на особу. 

 

5.4.2. Контрольоване середовище 

 

       Контрольоване середовище – це місце де існує вплив, який може бути 

понесений особами, які знають про можливості впливу (тобто як результат 

професії або роду занять). В основному, професійні/контрольовані межі 

впливу застосовуються до ситуацій, до яких особи схильні внаслідок їх 

зайнятості, та має в повній мірі осмислення можливості для впливу і можуть 

здійснювати контроль над їх впливом (табл. 5.3). Ця категорія можливостей 

також може бути застосована, коли повноваження носять тимчасовий 

характер через випадкове проходження через місце, де рівні впливу можуть 

бути вище, ніж основні неконтрольовані межі, але постраждавший в повній 

мірі усвідомлює можливості для впливу і може здійснювати контроль над 

ним. 

Таблица 5.3 

Гранично допустимі рівні впливу людини 

Параметр, що 

характеризує 

вплив 

Неконтрольоване 

середовище, 

оснавна частина населення 

 (Вт/кг) або (мВат/г) 

Контрольоване 

середовище, 

професійне населення 

(Вт/кг) або (мВат/г) 

Просторовий пік 

SAR (голова) 

 

1,60 

 

8,00 

Середне 

просторове SAR 

(все тіло) 

 

 

0,08 

 

 

0,40 

Просторовий пік 

SAR (руки, ноги, 

щиколотки, 

запястя) 

 

 

 

4,00 

 

 

 

20,00 

 

 



 

 

148 

 

 

  5.5. Результати вимірювання  

 

Перш ніж виконати вимірювання, система перевіряється на 

випробувальній частоті (табл. 5.4). Потужність нормалізується до 1 Вт. 

 

Таблица 5.4 

Система диполя для перевірки цыльового значення SAR та його 

ступеню  (дата проведення вимірювань Апрель 29, 2011) 

Тестова 

частота 

Цільове 

SAR1г 

(Вт/кг) 

Ступінь 

   SAR1Г 

     (Вт/кг) 

Сплетення, що 

перевіряється 

 

Віхилення  (%) 

1800 МГц 38,70 38,76 Голова + 0,16 

 

Стільникові телефони були протестовані після стандартної методики 

випробування, описаної в стандарті IEEE 1528. Потім біли проведені 

вимірювання параметрів фантому голови користувача (табл. 5.5) Спочатку 

було проведено випробування без пристрою, підключеного до телефону, а 

потім другий вимір проводилося з пристроєм підключеним до телефону або 

добре вставленими в батарею. Результати вимірювань представлені в  

табл. 5.6. 

Таблица 5.5 

Вимірювання параметрів фантому голови користувача МС 

Характеристики параметрів сплетення Основна частота 1800 MHz  

Очікуване 

значення 

Вимірювання  

Діелектрична постійна: ε 40,00 39,15 

електропровідність: σ 1,40 1,43 

Примітка: Температура рідини 20˚C 
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Таблиця 5.6 

Результати вимірювання SAR в фантомі голови користувача усередненої 

до 1 грама 

 

 

5.6.  Висновки до п’ятого розділу  

 

Вимірювання коефіцієнта SAR вказує на те, що МС відповідає 

гранично допустимим нормам впливу РЧ-випромінювання. Ці виміри 

проводяться для імітації впливу RF ефектів при найгірших умовах. Точні 

лабораторні заходи були прийняті для забезпечення відтворюваності 

випробувань. Протестовані пристрої відповідають вимогам щодо всіх 

параметрів за умови тесту. Результати тестування і заяви стосуються тільки 

до пунктів випробування. Вцілому результати вимірювання підтверджують 

результати моделювання та розрахунку SAR в четвертому розділі даної 

дисертації [92]. 

Дуже важливо звернути увагу, що поглинання і розподіл 

електромагнітної енергії в організмі - дуже складний феномен, який залежить 

від маси, форми і розміру тіла; орієнтація тіла по відношенню векторів поля; 

і електричні властивості тіла і навколишнього середовища. Інші змінні, які 

можуть відігравати суттєву роль в можливихбіологічних ефекти є ті, які 

характеризують навколишнє середовище (наприклад: температура 

Основа Телефони, що 

випробовувалися 

Розташування  

пристроїв 

Модуляція SAR 

(Вт/кг)  

 

Права 

iPhone Задня панель 

телефона 

GSM 1,747 

Motorola  

акумулятор 

CDMA 1,234 

Samsung GSM 0,912 

Blackberry CDMA 1,788 

Ліва  iPhone Задня панель 

телефона 

GSM 1,163 
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навколишнього повітря, швидкість руху повітря, відносна вологість і ізоляція 

тіла) і ті, які характеризують індивіда (наприклад вік, стать, рівень активності  

виснаження або хвороби). Оскільки численні фактори можуть взаємодіяти, 

для визначення конкретних біологічних результатів впливу електромагнітних 

полів, керівництво заходів захисту повинні розглянути максимальне 

посилення біологічних ефектів в результаті взаємодії поля тіла, стану 

навколишнього середовища і фізіологічних параметрів. 

В даному розділі дисертації було проведено аналіз експериментальних 

досліджень, що виконані в США лабораторією RF Exposure Lab, LLC. 

У рамках цих досліджень були зроблені вимірювання величини SAR 

для різних моделей МС: Motorola Droid, iPhone, Blackberry Curve, Samsung 

SGH-T255G у діапазоні частот стандарту GSM 1,8 ГГц при відстані 4 мм від 

МС щодо фантому голови користувача на максимальній потужності. Аналіз 

антен МС у першому розділі дозволив встановити, що незалежно від типу 

моделі МС, майже всі антени відносяться до типу PIFA. Отже 

експериментальні дослідження можна порівняти з теоретичними 

висновками автора незалежно від моделі МС. В ході цих експериментальних 

досліджень моделі МС iPhone одержано значення SAR, що дорівнює  

1,163 Вт/кг. Порівняння експериментального з теоретично одержаним 

результатом значення SAR, що становить при тій же відстані 1,27 Вт/кг, 

дозволило встановити відмінність у 9 %. Тобто одержані в дисертації 

значення потужності втрат на поглинання електромагнітного енергії поля в 

голові користувача можна вважати адекватними та можливими для 

урахування на етапі проектування антен МС. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі виконано дослідження та розв’язання науково-

технічної задачі – електродинамічного аналізу ЕХ ЕМП антен ЗМЗ. 

Розроблено низку нових та удосконалених методик, методів моделювання, 

які дозволяють визначати параметри ЕМП поблизу антен мобільного зв’язку, 

що дозволяє на етапі проектування: 

– мереж мобільного зв’язку в умовах багатонаселеної місцевості 

визначати місця розташування антен базових станцій з одночасним 

забезпеченням відповідності рівнів їх електромагнітного випромінювання 

державним санітарним нормам; 

– мобільних станцій стандарту GSM визначати потужність 

випромінювання з урахуванням потужності втрат поглинання в голові 

користувача МС, а також з їх відповідністю міжнародним нормам. 

Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Розроблено нові вирази для розрахунку й аналізу на довільній 

відстані від передавальних антен густини потоку енергії, які на відміну від 

відомих є узагальненими для ближньої, проміжної і дальньої зон 

передавальних антен і дозволяють проводити з підвищеною точністю 

розрахунок і аналіз електромагнітної обстановки (просторового розподілу, 

тимчасової зміни, електромагнітної сумісності, електромагнітної екології). 

2. З використанням отриманих виразів виконані дослідження густини 

потоку енергії на довільній відстані від передавальної антени і вперше 

показано, що розрахунок усередненого амплітудного значення вектора 

Пойнтінга в ближній і проміжній зонах необхідно проводити з урахуванням 

усіх варіаційних складових компонент вектора Пойнтінга. 

3. Отримано подальший розвиток методів розрахунку, моделювання та 

аналізу електромагнітної обстановки при дослідженні і проектуванні 

випромінюючих систем мобільного зв’язку, які на відміну від відомих 

базуються на урахуванні усіх варіаційних складових компонент вектора 



 

 

152 

 

 

Пойнтінга, що дозволяє урахувати неплоский характер електромагнітних 

хвиль, які формуються передавальною антеною, і тим самим підвищити 

точність розрахунків. 

4. Проведено дослідження та виявлено специфічні особливості 

електромагнітної обстановки різних випромінюючих систем і вперше 

показано, що при використанні антен ЗМЗ як передавальної антени, які 

працюють за принципом елементарного симетричного вібратора, розміри і 

конфігурація санітарно-захисних зон поблизу антени повинні бути 

скориговані (збільшені). 

5. З використанням існуючих методів моделювання отримані нові 

результати визначення міри впливу ЕМП МС на голову користувача та 

навпаки, що дало змогу установити зв'язок між величиною SAR, потужністю, 

що поглинається тілом користувача, робочою частотою антени, відстанню від 

антени МС та головою користувача.  

6. Показано, що теоретично одержані результати величини SAR 

відповідають експериментальним даним у межах відхилення на 9 %, 

проведених у США лабораторією RF Exposure Lab, LLC, в рамках яких були 

зроблені вимірювання величини SAR для різних моделей МС: Motorola 

Droid, iPhone, Blackberry Curve, Samsung SGH-T255G в діапазоні частот 

стандарту GSM 1,8 ГГц. 

7. Надані рекомендації: 

– в процесі проектування МЗ в умовах багатонаселеної місцевості 

варто визначати місце розташування антен БС з метою забезпечення 

відповідних рівнів ЕМВ державним санітарним нормам відповідно до 

розробленої в роботі методики визначення СЗЗ і ЗОЗ; 

– теоретичні результати з визначення величини SAR ЕМП для різних 

моделей МС та одержані значення потужності втрат на поглинання енергії 

ЕМП у голові користувача необхідно враховувати на етапі проектування 

антен МС; 

– рекомендації, надані в роботі, можуть бути використані як додаток до 



 

 

153 

 

 

діючих нормативних документів. 

8. Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

кафедри технічної електродинаміки та систем радіозв’язку Одеської 

національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, в процес розробки та 

виробництва антен базових станцій мобільного зв’язку у ТОВ “Торговий Дім 

“Інтеграл”, в матеріали НДР, що підтверджується відповідними актами 

впровадження. 
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