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Обща характеристика на дисертационния 
труд 

 
Съвременния етап на развитие на сферата на 

телекомуникационните услуги се характеризира с появата на пазара на все 
по голям брой предложения за разработка, проектиране и интегриране на 
комуникационни радио мрежи.  

Един от най-важните аспекти в проектирането на всяка 
комуникационна радио мрежа е излъчваното от нея електромагнитно поле, 
поради което възниква и важността от точен анализ на електромагнитна 
среда в близост до местата за разположение на антените. В този случай, тъй 
като антената (антена система) има определени дисперсионни свойства, а 
цифровия сигнал е широколентов, анализа на електромагнитната 
обстановка предписан в приетите до момента методики не дават адекватна 
представа за реалната картина на разпределението на полето, генерирано от 
приемно - предавателните антени. 

Така, че в момента съществува нужда от разработване на нови и 
актуални подходи и методи на изчисление, инструменти за прогнозиране и 
наблюдение нивата на излъчване на  електромагнитни полета в близост до 
антените за целите на електромагнитна безопасност. 

 
Актуалност на проблема 

Проблемите на електромагнитния мониторинг излъчван от 
всякакви технически средства стават актуални от средата на 70-те години 
на миналия век. Изследванията в тази област е посветена много работа. 
Фундаментални изследвания в това направление имат редица световно 
известни автори, като през 1996г. Световната здравна организация (СЗО) 
поставя началото на голяма и всеобхватна изследователска инициатива, в 
която са обединени знанията и потенциала на ключови международни и 
национални агенции, и научни институти. През последните 30 години са 
публикувани над 25000 статии относно биологичното въздействие и 
медицинските приложения на нейонизиращите лъчения.  

Тези документи дефинират и определят допустимите нива на 
излагането на човека на електромагнитни лъчения от радиочестотния 
спектър от 30 кHz до 300 GHz, и основни хигиенни изисквания за 
разработването, производството, придобиването и използването на 
източници на електромагнитни излъчвания в процеса на работа, обучение, 
бит и отдих на хората. 

Изчисленото прогнозиране на електромагнитната среда, съгласно 
приетите нормативни документи включва определянето на електрически 
компонент на ЕМП, въз основа на интерференцията по формула. В тази 
формула мултипликационно влизат диаграмите на насочване на антената 
по вертикална и хоризонтална плоскост или с други думи напрегнатостта 
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на електрическото поле е правопропорционална на произведението на 
диаграмите на насочване. Самите диаграми на насочване можем да 
определим по намереното разпределение на мощността.  

В съответствие с това предположение, преобразуване на 
електрическия компонент на ЕМП в плътност на потока мощност за 
технически средства в диапазона UHF се осъществява  чрез вълновото 
съпротивление на околното пространство. 

Многократно извършените изследвания проведени от различни 
специалисти, този метод дава осезаема грешка < 50%, в сравнение с 
постановка ако се премести точката за наблюдение от далечната в близката 
зона, където преобладава реактивната съставляваща. 

Методиката за прогнозно изчислено ЕМП в близост до технически 
средства работещи в диапазона 700 MHz - 300 GHz са изложени в [42]. Тя 
се основава на концепцията за усреднен модел на антена, зависещ от 
разпределението на отворите в кръгла и квадратна апертурна антена. 
Основен метод на анализа на плътността на потока мощност в близост до 
такива антени се явява т. нар. инструмент геометрична теория на 
дифракцията. [7, 53, 60]. Цялото пространство в близост до антената се 
дели на три характерни зони: основна зона и близките до страничните 
листа, зона в района на задната половина, и зона на дифракция. Получената 
стойност на плътност на потока на енергия във всяка точка от 
пространството е под формата на алгебрична сума от четири компонента: 

- апертурен компонент; 
- компонент, определен от излъчването на излъчвателя; 
- компонент, определен от токовете, протичащи по протежение на 

ръба на огледалото; 
- компонент, възникващ в резултат на преминаването на енергия 

през основната на огледалото на антената, ако има решетъчна структура. 
С оглед на това, че е необходимо да се проведат сериозни 

изследвания на въздействието на електромагнитните полета, създадени 
при работата на комуникационните радио мрежи, които ще подобрят 
качеството на процедурата мониторинг и електромагнитно наблюдение 
като цяло. 

Трябва да се отбележи, че независимо от това за каква категория 
потребители се правят измерванията, те се извършват в една и съща честота 
(например, носещата честота на предавателя), т.е. без да се отчитат 
основните особености на сигналите.  

Поради нарастващите темпове на развитие на комуникационните 
радио мрежи, е очевидно, че въвеждането на нови преносни средства, чрез 
използване на съвременни цифрови технологии и сравнително 
широколентови сигнали диктува необходимостта от подобряване на 
методите за изчисление и измерване на нивата на ЕМП в рамките на 
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електромагнитните проблеми с безопасността. 
 

Цел на изследването 
Целта на дисертационния труд е оптимизиране на процедурата 

мониторинг на електромагнитната напрегнатост на радио вълните в 
комуникационните радио мрежи. Разработване на методология за 
измерване нивата на електромагнитните полета с отчитане на 
спектралната плътност и анализ на излъчвания сигнал, проучване 
напрегнатостта на електромагнитните полета в близост до антени на 
комуникационните радио мрежи, обобщаване на предложения за 
коригиране на регулаторните и методически документи в областта на 
електромагнитната безопасност. 

 
Задачи за решаване 

1. Разработване методика за измерване напрегнатостта на 
електромагнитното поле в близост до антените на комуникационните 
радио мрежи; 

2. Създаване алгоритъм и разработка на методика за изчисляване на 
очакваните нива на ЕМП; 

4. Провеждане на теоретични изследвания напрегнатостта на 
електромагнитни полета в близост до антени на комуникационните радио 
мрежи. 

5. Разработка на методика за измерване напрегнатостта на 
електромагнитни полета в близост до антените на комуникационните 
радио мрежи. 

6. Провеждане на експериментални изследвания напрегнатостта на 
електромагнитни полета в близост до антени на комуникационните радио 
мрежи. 

7. Разработване на предложения за гарантиране на електромагнитна 
безопасност и санитарна оценка на комуникационните радио мрежи, 
включително предложения за коригиране на регулаторната и нормативна 
база. 

Изследователски методи. 
В настоящото изследване са използвани методи на математическо 

моделиране, физическо моделиране, аналитична апаратура, числени 
методи за изчисление и анализ, математическия апарат по теория на 
интегрални уравнения, пълномащабни и реално изпълнени измервания. 

 
Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационния труд се състои от увод, четири глави, 
заключение, библиография и приложения. 

Глава 1 – разработена е методика за изчисляване на очакваните 
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нивата на напрегнатост на полето в близост до антените на 
комуникационните радио мрежи. 

Систематизирани са характеристиките за анализ на 
електромагнитното поле около антените на комуникационните радио 
мрежи. Въведена е класификация на комуникационните радио мрежи по 
функционално предназначение. Анализирани са основни стандарти на 
системите от гледна точка на основните технически спецификации, като 
широчина на честотната лента и метод за формиране на сигнала. 
Изследвано е влиянието на широчината на честотната лента и 
спектралната плътност на сигнала при излъчване на антените. 

Въз основа на проведения анализ е разработена методика за 
изчисляване на очакваните нива на ЕМП. Направено е преобразуване на 
интегрално уравнение в пространствено честотната област, отчитайки 
линейното преобразуване във входната верига на антената.  

Глава 2 - изследване на ЕМП в близост до антени на 
комуникационните радио мрежи. Разработени са алгоритми за 
реализация на изчислителни процедури. 

Изчислени са нивата на електромагнитните полета, създадени от 
комуникационните радио мрежи. Направено е качествено и количествено 
сравняване на резултатите, получени въз основа на разработената 
методика в съответствие с предишни методи неотчитащи спектралната 
плътност на сигнала. 

Глава 3 - представя резултатите от прилагането на методики за 
измерване и експериментални изследвания напрегнатостта на 
електромагнитни полета в близост до антени на комуникационните радио 
мрежи. 

Проведен е анализ на методите и класификация на 
инструменталната база за измерване напрегнатостта на 
електромагнитните полета. Разработена е методика за измерване на 
полето около антените на комуникационните радио мрежи.  

Представени са резултати от измерването на нивата на ЕМП за 
секторни антени на комуникационните радио мрежи. 

Глава 4 - разработване на предложения за осигуряване на 
електромагнитна безопасност в обхвата на комуникационните радио 
мрежи. 

Направени са предложенията за регулиране на нормативната 
документация за електромагнитна безопасност, разработени са 
предложения за актуализиране на методическата документация.  

В Заключението са определени основните изводи и резултати от 
дисертационната работа. 

Приложения – експериментални резултати от извършените 
измервания. 
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ГЛАВА I. РАЗРАБОТКА НА МЕТОДИКА ЗА 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НИВАТА ЕМП В БЛИЗОСТ ДО АНТЕНИТЕ 
НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИО МРЕЖИ. 

 
1.1. Особености на анализа на електромагнитни полета в 

близост до антени на комуникационните радио мрежи, отчитайки 
спектралната плътност на сигнала. 

Характеристиките на излъчване на антените и електромагнитното 
им поле в близост до тях не притежава свойствата, които са характерни за 
областта в края на диаграмата на излъчване. С други думи, в близост до 
антената структурата на полето в различните честотни компоненти ще 
бъде различно. 

Ако се разгледат характеристиките на системи за мобилна 
радиовръзка (клетъчни мрежи),  една от най-важните функции, 
изпълнявани от комплекса технически средства за радиовръзка, е 
концентрацията на значителен поток информация, т.е. честотно - 
пространственото локализиране на комуникационни канали и 
обединението им в общи трасета за пренос. Това се отнася както за 
мобилните така и за фиксираните радиовръзки. Този проблем може да 
бъде решен чрез уплътняване на радиоканали или чрез обединяване на 
абонатни канали. 

В първия случай на един радиоканал съответства на един 
предавател, уплътняването на радиоканалите се осъществява в трасето за 
пренос (по носещи честоти и номиналните нива на мощност). В другия 
случай обединяването се реализира, като се сливат няколко абонатни 
канала в рамките на общ радиоканал. Технически, процесът се 
осъществява посредством ниски нива на мощност в междинните честоти, 
резултатът е съставен сигнал (съставен от основните сигнали на 
абонатните канали), който влиза в модулатора. 

В радиовръзките се използват четири основни метода за 
обединение на радиоканали: мостов, филтриране, пространствен, 
мрежово-пространствен. При мостовия и методите на филтриране, 
няколко предавателя работят на обща антена, в пространствения метод по 
принципа всеки предавател използва собствена антена, а при мрежово-
пространствения всички обединени предаватели работят на обща антенна 
решетка. 

Разширяването на честотната лента и усложняването на формата 
на сигнала по функция време зависят от метода на мултиплексиране. При 
радиокомуникациите основните видове мултиплексиране са: честотно 
FDM времево TDM и кодово CDM. 

При честотното мултиплексиране (Frequency Division 
Multiplexing – FDM) се осъществява заделяне на честотен канал за всеки 
абонат. На всеки канал се отделя собствена честотна лента Δf. 
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Относително тесните лентови на определени канали (телефонни, 
телеграфни) се разполагат във възходящ ред в широката честотна лента на 
преносната среда. За да заемат своето място в честотното пространство 
сигналите се преобразуват по целия тракт. По същество този метод се 
свежда до начина на работа на мултиплексните цифрови системи с 
честотно разделяне на каналите. Щом абонатът приключи разговора, 
каналът се освобождава и може да бъде предоставен на друг потребител. 
За да не се препокриват (да не си пречат), каналите се отделят с честотни 
интервали фиг. 1.1. 

 
 Фиг. 1.1. Спектър на сигнала при честотното мултиплексиране 

NMT-450. 
 
Като особеност на честотното мултиплексиране може да посочим 

възможността предаването на всеки абонатен канал да се разглежда като 
самостоятелно техническо средство, при което възниква възможност за 
прилагане на традиционните подходи за оценка на елктромагнитната 
безопасност, основаващи се на определяне на съвкупната интензивност на 
въздействие, включително и когато честотната лента на различните 
абонатни канали е разположена в различни честотни диапазони. 

Мултиплексиране по време (time-division multiplex – TDM) става 
чрез последователно във времето циклично редуване в една линия на 
цифрови сигнали от няколко различни съобщителни канала или 
уплътняването по време представлява последователно предоставяне на 
преносната среда за къси интервали от време на множество сигнали с цел 
тяхното пренасяне. За да работи надеждно такава схема е необходима 
синхронизация на предавателя и приемника. Когато на всеки канал се 
отдели свой постоянен временен промеждутък (фиксирана схема). При 
метода за множествен достъп с време разделение (TDMA) един 
съобщителен канал се използва от много потребители, като всеки 
потребител използва канала в строго определен период от време. Тези 
периоди от време се разглеждат като времеинтервали. За всеки мобилен 
телефон е определен един времеинтервал в канала в права посока и един 
в канала в обратна посока. Информацията, която се изпраща в един 
времеинтервал по даден канал, се нарича серия. По време на активна 
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връзка мобилните телефони не предават и приемат непрекъснато, а на 
серии.  

Характерното за този метод е, че на канала се предоставя 
преносната среда с цялата честотна лента, но само за определен 
промеждутък от време. Тези промеждутъци пак са разделени със защитни 
интервали, но в този случай по време. 

Най – общо двата принципа на разделяне могат да се оприличат 
на автомагистрала с паралелни ленти за движение. Много потребители 
ползват една и съща среда без да си пречат. Но за това е задължително 
всеки да се движи в своята лента на определено разстояние след 
предшестващия. Защитните времеви интервали са промеждутъците 
между последователно движещите се сигнали, а защитните честотни 
интервали – страничните дистанции между сигналите в съседните ленти. 

Математическото представяне на мултиплексирането по време, 
съответства на представянето на изходния сигнал, като периодично 
повтарящи се части от постоянна функция, образуващи обща ортогонално 
функционална система не пресичаща се във времевата ос. Тази импулсна 
работа на приемника съответства скаларното множество на сигнала и 
съответната основна функция. 

По този начин, ако при честотно уплътнение на честотните ленти 
сигнала е разположен по честотни оси, то при времевото уплътнение се 
използва друг принцип – сигнала е разположен по времевата ос. 
Спектърът на сигнала уплътнен по време е показано на фиг. 1.2.  

Предаването на абонатен сигнал във вид на кратки импулси води 
до възможността за съществено разширение на честотната лента. 
Съответно и възможността за съществено разширяване на честотната 
лента на радио канала, обслужващ от един предавател. Всеки 200 kHz 
канал в GSM може да се ползва от 8 отделни потребители, чиито отделни 
време-интервали формират кадър (GSM frame) с продължителност 4.615 
ms. 

 
Фиг. 1.2. Спектър на гаусов честотно – манипулиран сигнал по 

време (стандарт GSM) 
 
Време-интервалът (time slot) за даден потребител е 576.875 µs и 
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това е най-късият времеви интервал в GSM мрежата. 
Кодовото уплътнение CDM -  това е най-сложният метод, но в 

много отношения - най-съвършен. Всички канали използват една и съща 
честота по едно и също време, а разделянето се постига чрез присвояване 
на определен код за всеки канал, така че само получател, настроен на този 
код да може да го приеме. Главното предимство на кодовото разделяне е 
добрата му защитеност от подслушване и смущения. Кодовото 
пространство за разлика от честотното е практически неограничено и това 
прави метода силно приложим особено в безжичните комуникации. 
Недостатък се явява единствено сложността на приемника, който трябва 
знае кода на своя канал и да го отделя от фоновия шум и трябва да има 
точна синхронизация между предавателя и приемника.  От математическа 
гледна точка кодирането се състои на изходните абонатни сигнали 
посредством функции (импулсни) в случайна последователност, функция 
на Уолш и т.н., които образуват ортогонални или близки до тях системи. 
Изходния сигнал се предава в цифрова форма, като импулсно модулиран, 
съответстващ на дадена функция. В приемащата страна сумирания сигнал 
се умножава скаларно със съответстващата му за дадения потребителски 
канал функция, като по този начин се отделя потребителския сигнал от 
сумарния. При кодовото уплътняване на сигнала се използва същия 
принцип както и при времевото уплътняване, като разликата се състои в 
избора на базисна функция. С това се обяснява възможността за 
уплътняване на значително по голям брой канали в сравнение с време 
уплътнените, съответно същественото разширяване на честотната лента 
на радио канала обслужван от един предавател. 

Примерен вид на кодово уплътнен потребителски канал е показан 
на фиг. 1.3.  

 

 
Фиг. 1.3. Кодово уплътнен потребителски сигнал (CDMA) 
Кодовото уплътняване на сигнала се счита за най-перспективното 

в клетъчните комуникационните радио мрежи (900MHz, 1800MHz и 
2100MHz (UMTS)), като намира приложение и в някои радиорелейни 
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връзки.  
 
1.2. Преобразуване на интегрално уравнение в 

пространствено честотната област отчитайки линейното 
преобразуване на спектъра във входната верига на антената. 

От гледна точка на елктродинамиката разглежданият проблем 
представлява така наречената външна задача, тъй като в дадения случай 
преносната средата може да се счита за еднородна, а излъчвателите 
(елементи на антената) – идеални проводници. Целесъобразно задачата 
можем да сведем до решаване на интегрално уравнение свързано с  
повърхностна проводимост на тока j [15, 72].  При анализ на времевата и 
пространствената област възниква търсената функционална зависимост – 
координати и време  j(r,t), а при анализ на пространствено - честотната 
област възниква търсената функционална зависимост – координати и 
честота jω(r,ω), като за всяка фиксирана точка r се взема под внимание 
плътност на потока мощност, отчетена в обхвата на тази точка. 

В пространствено-времевата област представянето на 
интегралното уравнение може да се изрази в следния общ вид. 

 
където S е общата повърхност на излъчвателите;  
𝐸𝐸𝑡𝑡(𝑐𝑐𝑐𝑐) – допирателна към S образуваща външното поле, 

възбуждано от излъчвателя; 
𝜏𝜏0(r) – местоположението 𝜏𝜏 по допирателна към S в точка r; 
K𝑡𝑡 (r, 𝑟𝑟′, t, 𝑡𝑡′) – ядро на уравнението – функция представляваща 

полето в точка r с обратен знак в момента на времето t, генерирано от 
текущия елемент локализирано в обхвата на 𝑟𝑟′  в момента на времето 𝑡𝑡′. 

Отбелязвайки в (1.1), че 𝑡𝑡′ ≤ 𝑡𝑡 (при което 𝑡𝑡′ = 𝑡𝑡 при 𝑟𝑟′ = 𝑟𝑟) и 
разликата ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 −  𝑡𝑡′ представлява временното задържане на при 
предаване, чрез средата на въздействие от точката на източника в точката 
на наблюдение. Временното задържане определя скоростта на 
разпространение на електромагнитните вълни в дадената среда ν. 

Това позволява на ядрото на уравнение (1.1) да бъде 
преобразувано във вида: 

  
𝐾𝐾𝑡𝑡(r, 𝑟𝑟′, 𝑡𝑡, 𝑡𝑡′) =  𝐾𝐾0 (𝑟𝑟, 𝑟𝑟′) ×  𝛿𝛿(|𝑟𝑟 − 𝑟𝑟′| ÷  𝜈𝜈 −  ∆𝑡𝑡)               (1.2) 
 
където 𝐾𝐾0 (𝑟𝑟, 𝑟𝑟′) е функция представляваща полето в точка r с 

обратен знак, генерирано от текущия елемент, локализирано в обхвата на 
𝑟𝑟′ в стационарен режим; 

𝛿𝛿(|𝑟𝑟 − 𝑟𝑟′| ÷  𝜈𝜈 −  ∆𝑡𝑡) -  е делта функция на Дирак, отчитаща 
задържането. 
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Преминавайки към пространствено – честотно представяне и 
изпълнявайки преобразование на Фурие за двете част на (1.2), в лявата 
част се получава  спектралната плътност на външното поле 𝐸𝐸𝜔𝜔 (𝑐𝑐𝑐𝑐)(𝑟𝑟,𝜔𝜔). 
Що се отнася до дясната част, с оглед на показаното по горе ядро на 
уравнението (1.2), и с помощта на известното свойство на делта-
функцията може да се запише: 

 
(𝐾𝐾0 и j не зависят от 𝑡𝑡 и 𝐾𝐾0 също така не зависи от 𝑡𝑡′). 
Изпълнявайки интегрирането в (1.3) по 𝑡𝑡′, се получава 

спектралната плътност jω(r‘,ω), което води до преобразуването на 
уравнението: 

 
където 𝐾𝐾𝜔𝜔(𝑟𝑟, 𝑟𝑟′,𝜔𝜔) =  𝐾𝐾0(𝑟𝑟, 𝑟𝑟′) 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜔𝜔)�𝑟𝑟−𝑟𝑟′�  - ядрото на 

уравнението, вече представлява хармоничното поле в точка 𝑟𝑟 взета с 
обратен знак, колебания с честота 𝜔𝜔 и създаденото колебание със същата 
честота на хармониците, локализирани в обхвата на точка 𝑟𝑟′; 

 𝛽𝛽(𝜔𝜔) =  𝜔𝜔 ÷ 𝜈𝜈 – вълново число за дадена среда без загуби при 
предаването. 

Доколкото ядрото на уравнението (1.4) зависи от честотата, 
външното поле и мощността като честотна функция (за някои фиксирани 
точки  𝑟𝑟 =  𝑟𝑟′) има различен вид. Това означава, че в дадена структура се 
извършва преобразование на спектъра на външното поле. 

На свой ред външното поле  𝐸𝐸𝜔𝜔 (𝑐𝑐𝑐𝑐)(𝑟𝑟,𝜔𝜔) като функция на 
честотата (за някои фиксирани точки  𝑟𝑟 =  𝑟𝑟′) в този или друг образ се 
отнася към функцията U(𝜔𝜔) – спектрална плътност на изходния сигнал на 
предавателя (нелинейна част на системата). Фактическото преобразуване 
на спектъра (линейно) се извършва вече на входа на антената вследствие 
на неизбежната честотна зависимост на входния импеданс. Помежду им 
характерното съотношение 𝐸𝐸𝜔𝜔 (𝑐𝑐𝑐𝑐)(𝑟𝑟,𝜔𝜔) и U(𝜔𝜔) определя 
електродинамичния модел на възбуждане. При зададено външно поле в 
малка електрическа пропускливост и двете функции ще имат еднакъв вид 
(преобразуване на спектъра не се случва). При моделиране на възбуждане 
посредством източник на мощност или въвеждане на еквивалентна 
кръгово магнитно поле външното поле се явява образ на функцията, 
аналогична на уравнението. (1.4), което води до изменение на функцията 
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за спектралната плътност. Обаче това не е свързано с посоченото по-горе 
преобразуване на спектъра на входа на антената. За да се отчете такова 
преобразуване електродинамичния модел на възбуждане трябва в един 
или друг образ да отразява реалните съгласувани нива на антенно 
фидерната система.  

При известна мощност jω(r,ω) полето в точката на наблюдение 
𝑟𝑟0(𝑟𝑟0 ∉ 𝑆𝑆) се определя като решение на обобщената задача за излъчването 
на източници от електрически тип: 

𝐸𝐸𝜔𝜔(𝑟𝑟0,𝜔𝜔) =  ∫ 𝐾𝐾𝜔𝜔(𝑟𝑟0, 𝑟𝑟′,𝜔𝜔)𝑗𝑗𝜔𝜔(𝑟𝑟′,𝜔𝜔)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆                                     (1.5) 
Разглеждайки (1.5) установяваме, че в ядрото на интеграла се 

съдържа функция, аналогична на ядрото на (1.4) с тази разлика, че в случая 
точка 𝑟𝑟0 е произволно зададена точка в пространството т.е. 𝑟𝑟0 ∉ 𝑆𝑆. 

По аналогичен начин можем да получим и уравнение за 
пространствено – времевото представяне.  

Отбелязвайки, че точка 𝑟𝑟0 може да бъде взета в далечната зона, 
ако приемем, че точките за наблюдение лежат на повърхността на сфера, 
то оператора в (1.5) може да осъществява наблюдение на функциите на 
разпределение на мощността на антените по диаграмите за насоченост.  

По този начин изходния сигнал на предавателя U(𝜔𝜔) определя 
външното поле 𝐸𝐸𝜔𝜔 (𝑐𝑐𝑐𝑐)(𝑟𝑟,𝜔𝜔) където вече може да се извърши 
преобразуване на спектъра. В последствие 𝐸𝐸𝜔𝜔 (𝑐𝑐𝑐𝑐)(𝑟𝑟,𝜔𝜔) се явява фактор 
за възникване на мощността  jω(r‘,ω), която след това обуславя полето в 
пространството  𝐸𝐸𝜔𝜔(𝑟𝑟0,𝜔𝜔). При това честотната зависимост на ядрото 
𝐾𝐾𝜔𝜔(𝑟𝑟0, 𝑟𝑟′,𝜔𝜔) при двата случая предизвиква преобразуване на спектъра.  

Вида на изходния (на изхода на предавателя) сигнал в рамките на 
електродинамичния анализ може да бъде взет под внимание в следния 
вид. Разглеждайки функциите 𝐸𝐸𝜔𝜔 (𝑐𝑐𝑐𝑐)(𝑟𝑟,𝜔𝜔) и jω(r‘,ω) за всяка фиксирана 
точка 𝑟𝑟 като функция на честотата представена в основата на част от 
постоянни функции: 

 

 
(𝜔𝜔0 и 𝜔𝜔𝑁𝑁 – горна и долна гранична честота, заета от спектъра) 
По аналогичен начин като функция на времето може да бъде 

разгледана и формата на сигнала в пространствено времеви аспект. 
Разглеждайки целесъобразността кой анализ да изберем 

пространствено – времевия или пространствено – честотния за 
представяне на интегралното уравнение използвано при секторни панелни 
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антени, се спираме на произволна система антени, за които интегралното 
уравнение за пространствено времевото представяне може да се запише 
по следния начин: 

 
където L – контур (има се в предвид прекъснат криволинеен), 

образуван осите на проводимост; 
𝜉𝜉, 𝑙𝑙, 𝑙𝑙′ - криволинейни координати, съобразени с L, както и 𝑙𝑙, както 

и за всеки един от 𝑙𝑙1 ≤ 𝑙𝑙 ≤  𝑙𝑙2; 𝜉𝜉,𝟏𝟏,𝟏𝟏′ - съответстващи на L; 
𝐼𝐼(𝑙𝑙, 𝑡𝑡) – търсена токова функция; 
𝑅𝑅(𝑙𝑙, 𝑙𝑙′) - разстояние между две сечения в системата от 

проводници; 
𝑐𝑐 = 3 ∗ 108 м/с – скорост на светлината във вакуум; 
C и D – функции описващи възбуждащия сигнал; 
𝐸𝐸0(𝜉𝜉, 𝑡𝑡) – тангенциална съставяща външното поле;  
𝛩𝛩(𝜉𝜉 − 𝑙𝑙) =  −𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜉𝜉 − 𝑙𝑙); 𝜏𝜏1 = 𝑡𝑡 − 𝑅𝑅(𝜉𝜉, 𝑙𝑙′)/𝑐𝑐 −  |𝑙𝑙 − 𝜉𝜉|/𝑐𝑐. 
Аналогично уравнение за пространствено-честотно представяне 

може да бъде съставено по реда на формалното въвеждане на честотни 
зависимости по следния начин: 

 
където 𝜔𝜔1 ≤  𝜔𝜔 ≤  𝜔𝜔2, 𝜔𝜔1 и 𝜔𝜔2 са съответно горната и долна 

гранични честоти на честотната лента; 
𝐺𝐺(𝑙𝑙, 𝑙𝑙′,𝜔𝜔) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{−𝛽𝛽(𝜔𝜔)𝑅𝑅(𝑙𝑙, 𝑙𝑙′)}/{4𝜋𝜋𝑅𝑅(𝑙𝑙, 𝑙𝑙′)} – функция на Грийн 

за решаване на нехомогенни уравнения на Хелмхолц при определени 
(зададени) гранични условия. 

Търсената зададената функция в (1.10) се явяват комплексно 
значима и се разбира в смисъла на спектралната плътност на 
съответстващите величини. 

Съпоставянето на уравнения (1.9) и (1.10) показва, че първото има 
значително по сложен вид, включвайки производните на търсената 
функция свързани с промяната на времето, кратните интеграли и т.н. 

Областите на определяне на търсените функции в двете 
уравнения представляват области от двумерни линейни пространства. 
При разглеждане на повърхностните токове, съответно възникват 
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триизмерни пространства. Въпреки това, както е показано по горе, 
размерностите могат да бъдат намалени под единица за сметка на 
увеличението на числеността на уравнението. При това е много важно, че 
увеличението на числеността на електродинамическите задачи (решаване 
за момента време или фиксирана честота) е съпроводено от значително 
забавяне увеличението на потребните изчислителни ресурси в сравнение 
с увеличение размерността на областите определени от търсената 
функция. 

От всичко изложено по горе може да се определи 
целесъобразността на представените търсени функции за честотната 
област при изследването на антените с относително малки електрически 
полета. Що се касае за до методите на геометричните теории касаещи 
дифракцията, то те се базират на модели описващи разпространението на 
ограничени плоски вълни, свързани с колебания им т.е. това са методи 
ориентирани към анализ на честотната област. 

Предложения модел на възбуждане е основан на използване на 
повърхностните напрежения за определяне на входния импеданс. 
Показването на операциите с тези две функции се основава на решенията 
на широко разпространените проблеми на лъченията, като се има предвид 
състоянието в границите на напрегнатостта на електромагнитното поле в 
близост до повърхността на проводника и в предполагаемото равномерно 
разпределение на азимутна съставляваща на вектора на напрегнатост на 
електромагнитното поле и съответстващите му повърхностни 
напрежения. На основание гореизложеното използвайки интегралното 
уравнение (1.10) се получава: 

 
където 𝑈𝑈(𝜔𝜔) функция плътност на спектъра; 
K – разстояния в модела; 
𝐽𝐽1, 𝐽𝐽2, … 𝐽𝐽𝑘𝑘 – коефициенти описващи амплитудно – фазовото 

разпределение на възбуждането; 
𝑍𝑍𝑘𝑘 – вътрешен импеданс на източника k –м разстояния;  
𝑑𝑑𝑘𝑘 – дължина k –м разстояния; 
𝑎𝑎𝑘𝑘 – радиус k – ия източник на активност; 
𝑙𝑙(𝑒𝑒)𝑘𝑘 – средна точка k –м разстояния; 
𝐿𝐿(𝑖𝑖)𝑘𝑘 – праволинеен контур – част от контур L от участъка k 

източник на активност, построен по такъв начин, че точка 𝑙𝑙(𝑒𝑒)𝑘𝑘 са намира 
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в неговия център; 
𝑒𝑒𝑘𝑘(𝑙𝑙) = 1, при 𝑙𝑙 ∈  𝐿𝐿(𝑒𝑒)𝑘𝑘, и 𝑒𝑒𝑘𝑘(𝑙𝑙) = 0 при 𝑙𝑙 ∉  𝐿𝐿(𝑒𝑒)𝑘𝑘; 
𝐿𝐿(𝑒𝑒)𝑘𝑘 – участък от контура L, съответстващ на k –м разстояния. 
Интегралното уравнение (1.11) съдържа основата за разработка 

на методиката за изчисление на електромагнитните полета създавани от 
антените на комуникационните радио мрежи с относително уплътнен 
сигнал. 

1.3. Разработка на методика за изчисление очакваните нива 
на електромагнитни полета. 

1.3.1.  Метод за изчисление при честотно мултиплексиране с 
разделяне. 

В рамките на електродинамичния анализ при уплътняване, 
формата на изходния сигнал аналогов или цифров няма значение, 
разпределението на общата енергия по посоката на разпространението му 
е относително равномерно. При това, ако приемем за еднаква функцията 
на спектралната плътност на уплътнените сигнали (по точно изменението 
по честота), и е равна на усреднените (по различните канали) функции, то 
спектралната плътност на общия сигнал може да се разглежда като 
„отрязана“ (осево ограничена честотна лента на общия сигнал) 
периодична функция. В съответствие с тези свойства спектралната 
плътност  разделена по честотните оси трябва да има също периодичен 
характер. 

При честотно уплътняване вариации във функциите на 
спектралната плътност при абонатния сигнал не се отчита, затова 
честотните ленти при базисните функции се вземат еднакви: 𝜔𝜔1 −  𝜔𝜔𝐻𝐻 =
 𝜔𝜔2 −  𝜔𝜔1 =  𝜔𝜔3 −  𝜔𝜔2 =  … =  𝜔𝜔𝐵𝐵 −  𝜔𝜔𝑀𝑀−1 = (𝜔𝜔𝐵𝐵 −  𝜔𝜔𝐻𝐻 )/𝑀𝑀. 

Отбелязваме, че при 𝑀𝑀 =  𝑁𝑁𝐴𝐴, където 𝑁𝑁𝐴𝐴 е броя на уплътнените 
абонатни канали, дадения подход е аналогичен на традиционните методи 
за определяне на нивото на полето при едновременната работа на няколко 
устройства. 

Определянето степента на влияние на спектъра на предавания 
сигнал в резултат на анализа, т.е. определянето на грешката, свързана с 
липсата на отчет на вида на спектъра се явява, като непостоянна величина 
във функцията Еекв(𝑟𝑟) и Еекв(𝜃𝜃,𝜑𝜑) от съответстващите функции 
Еекв(∞)(𝑟𝑟) и Еекв(∞)(𝜃𝜃,𝜑𝜑) получени при 𝑀𝑀/𝑁𝑁𝐴𝐴  → ∞, т.е. при определяне 
на строг подход към отчитането вида на спектъра. 

Обръщайки внимание на спецификата на настоящото изследване, 
предполагаемото проучване показва локалната структура на 
пространственото разпределение на полето, а отклонението е на основа 
единни показатели. За удобство на сравнението определянето на грешката 
при експерименталното определяне плътността на потока мощност е 
определено като относителна грешка. 

Като област V разглеждаме полукръг, разположен в долното 
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полупространство, при разполагането на хоризонталната равнинна 
граница между полупространствата разположени на нивото на 
геометричния център на антената. Радиусът на полукръга 𝑅𝑅𝑉𝑉 се определя 
от отношението: 

 
𝑅𝑅𝑉𝑉 =  𝐷𝐷2/(0.32 𝜆𝜆)                                                              (1.14) 
 
където D – максимален геометричен размер на антената. 
Формулата (1.14) съответства на такава отдалечена точка на 

наблюдение от антената, при която грешката при измерване на плътността 
на потока мощност, в следствие на изкривявания не превишава 1% или 0,1 
dB, т.е. грешката няма да надхвърли дадената величина, ако обхвата на 
областта V попада в диаграмата на насоченост на антената. В този случай 
определянето на полето в дадената област и в диаграмата на насоченост 
позволява да се получи пълна картина на влияние на формата и спектъра 
на сигнала в резултат анализа плътността на потока мощност. 

Отклонението на полето показано с плътна линия, отклонението 
в диаграмата на насоченост е дадено с прекъсната линия. Стойностите на 
грешката, определена без да се взема под внимание спектъра на сигнала  
при зададен брой уплътнени абонатни канали, се определя като 
|𝜎𝜎𝐸𝐸(𝑁𝑁𝐴𝐴−1) − 𝜎𝜎𝐸𝐸(𝑀𝑀∞/𝑁𝑁𝐴𝐴)| , където 𝑀𝑀∞ - асимптотична на M. От фиг. 1.5 се 
вижда, че можем да положим 𝑀𝑀∞ = 2 𝑁𝑁𝐴𝐴. 

 
Фиг. 1.5. Графиката на зависимост σ_E (M/N_A) и σ_F (M/N_A) 

за двубандова секторна антена с вертикална поляризация. 
Електродинамичния анализ отнасящ се за честотната област, 

съответстваща на една базисна функция, се свежда до анализ на 
фиксираната честота, взета произволно вътре в областта на сумата от 
монохроматични вълни.  

За антени с диапазон UHF, основно анализа се свежда до решение 
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на задачи за намиране на мощността в точно определена 
електродинамична постановка под формата на интегрални уравнения. 
Като по горе беше отбелязано, в дадения случай най-точния метод за 
представяне на полето е геометричната теория на дифракцията, защото 
може да гарантира точност при определянето на интерференцията.  

В рамките на настоящата работа е разработена методика и 
алгоритъм за анализ на електромагнитно поле около GSM (900 – 
2100MHz) антени.  

Анализа се извършва на базата на интегралното уравнение за 
пространствено - честотната област  (1.11) с представяне на антените във 
на система от тънки цилиндрични проводници. Решението на уравнението 
е изпълнено по метода на обединение на търсените функции и 
разположението им в основата на синусоидата.  

При решаването на задачата може да се изведат 4 етапа: 
- намиране геометрията на електродинамичния модел; 
- намиране коефициента на разширение на системата от 

линейни алгебрични уравнения, към които се свежда 
изходното уравнение в рамките на методите на проекция; 

- решение на системата от линейни уравнения, т.е. намиране 
коефициентите на разлагане на текущата функция от базовите 
функции; 

- определяне на електромагнитното поле в зададените точки.. 
При първият етап в началото се построява модел на антената, след 

което се извършва разбиването на проводниците на сегменти. При 
построяване на модела твърдата и повърхност се представя като мрежа от 
проводници. Точността на такова представяне можем да се оцени, като се 
проведат серия изчисления на диаграмата на насоченост с последователно 
увеличение броя на проводниците, описващи една обща повърхност: 
получения резултат може да счита за постигнат при положение, че при 
последващи увеличения броя на проводниците не се случва видимо 
изменение на диаграмата на насоченост. Същото се отнася и за броя на 
сегментите. При цялото разнообразие на проекционните методи в тяхната 
основа е заложено предположението за пълнотата в обхвата на търсените 
функции, т.е. за това, че всяка основна последователност се отнася към 
елементите на дадено пространство (последователни линейни 
комбинации на частично синусоидални функции, броят на които 
съответства на 𝑁𝑁1,𝑁𝑁2,𝑁𝑁3…. и т.н. при подходящ избор на коефициенти 
разлагането се оказва основно). В този случай при достатъчно голям брой 
сегменти може да се получи функция достатъчно близка до търсената 
„истинската“. Такава сходимост на решенията се проверява по пътя на 
извършване на серия пресмятания с последователно увеличаване броя на 
сегментите.   

В същото време, вследствие на упоменатата вече некоректност 
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на задачата, броя на сегментите е ограничено, тъй като при прекалено 
голям брой се получават неустойчиви решения.  

Като резултат на първия етап се явяват координатите на 
характерните точки на сегментите и радиуса на проводниците, при което 
всеки k-ти сегмент описва подредени в тройка радиус – вектори:  

 

 
където k е пореден номер на сегмента; 
𝑒𝑒0,𝑦𝑦0, 𝑧𝑧0 – основни декартови координати; 
индексите на степените „н“, „с“, „к“ обозначават съответната 

начална, средна и крайна точка на сегмента; 
Положителната посока в рамките на k-тия сегмент еднозначно се 

определя от вектора (𝑟𝑟𝑘𝑘3 − 𝑟𝑟𝑘𝑘1). 
Освен координатите на характерните точки, всеки k-ти сегмент в 

съответствие се определя радиус 𝑎𝑎𝑘𝑘 на проводника в участъка на дадения 
сегмент, също така и k-тата точка на обединение, в която се наслагват 
границите (взема се точка от повърхността на проводника близка до точка 
𝑟𝑟𝑘𝑘2 – осреднена за съответния сегмент). 

При частично синусоидалната основа сродните сегменти се 
препокриват, ако някой k-ти сегмент не се явява краен за даден проводник, 
то неговата начална точка съвпада със средната точка на (k-1)-я сегмент, а 
крайната му точка съвпада с със средата на (k+1)-я сегмент. Ако сегмента 
се явява първи (последен) в обхвата на проводника то неговата начална 
точка съвпада с началото (края) на проводника, така се гарантира 
условието на края на проводника текущата функция да е равна на 0. 

След построяването на модела се намира коефициента на 
разширение на системата от линейни алгебрични уравнения. При N 
основни функции матрицата има N реда и (N+1) колони, а (N+1)-ата 
колона съдържа свободните членове.  

След изчисляване на матрицата, се съставя системата линейни 
алгебрични уравнения: 

∑ 𝐾𝐾𝑛𝑛𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 𝐼𝐼𝑘𝑘 =  𝐾𝐾𝑛𝑛(𝑁𝑁+1) ,                           n=1,2,…..N                           (1.17) 

където 𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2 … . . 𝐼𝐼𝑁𝑁 – търсените коефициенти на разложената 
функция.  

След решаване на електродинамическата задача за всички 
дискретни честоти се извършва изчисление на полето. 

Векторът на напрегнатост на електрическото поле 𝐸𝐸𝑖𝑖(𝑟𝑟0) в 
точката на наблюдение 𝑟𝑟0 при средна честота на i-ия честотен сегмент се 
изчислява по формулата: 
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където коефициента 𝐾𝐾(𝑥𝑥)𝑘𝑘 се изчислява по същия начин като 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑘𝑘 

в (1.16), с тази разлика, че вместо точката на обединение 𝑟𝑟𝑖𝑖 се взема 
точката на наблюдение 𝑟𝑟0, вместо коефициента 𝐶𝐶𝑧𝑧 – се вземат 
коефициентите 𝐶𝐶𝑥𝑥𝑧𝑧,  𝐶𝐶𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝐶𝐶𝑧𝑧𝑧𝑧, и вместо  𝐶𝐶𝜌𝜌 - коефициентите 𝐶𝐶𝑥𝑥𝜌𝜌, 𝐶𝐶𝑦𝑦𝜌𝜌 и 𝐶𝐶𝑧𝑧𝜌𝜌. 

Въведените коефициенти се представят както следва: 𝐶𝐶𝑥𝑥𝑧𝑧 =
 𝑒𝑒0 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑘𝑘),𝐶𝐶𝑦𝑦𝑧𝑧 =  𝑦𝑦0 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑘𝑘), 𝐶𝐶𝑧𝑧𝑧𝑧 =  𝑧𝑧0 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑘𝑘),𝐶𝐶𝑥𝑥𝜌𝜌 =  𝑒𝑒0 𝜌𝜌(𝑖𝑖𝑘𝑘),𝐶𝐶𝑦𝑦𝜌𝜌 =
 𝑦𝑦0 𝜌𝜌(𝑖𝑖𝑘𝑘),𝐶𝐶𝑧𝑧𝜌𝜌 =  𝑧𝑧0 𝜌𝜌(𝑖𝑖𝑘𝑘) , където 𝑒𝑒0,𝑦𝑦0, 𝑧𝑧0 са оси на основна декартова 
координатна система. 

Като количествена характеристика на плътността на потока 
мощност е подходящо да се използва напрегнатостта на линейно 
поляризирани (неопределена плоскост на поляризация) монохроматични 
вълни.  

За получаване на този вид характеристика в началото за всеки i-
ий честотен сегмент се изчислява напрегнатостта на линейно 
поляризирано поле по формулата:  

 
След това по получените резултати за 𝐸𝐸1 (𝑟𝑟0),𝐸𝐸2 (𝑟𝑟0), … . .𝐸𝐸𝑁𝑁𝜔𝜔  (𝑟𝑟0) 

се намира напрегнатостта на монохроматични вълни 𝐸𝐸(𝑟𝑟0), енергийно 
еквивалентно на реалното при предаване на пълен сигнал (т.е. в цялата 
честотна лента). 

Полето  𝐸𝐸(𝑟𝑟0) се намира по формулата: 

 
В случаите когато се изисква полето да се определи в далечната 

зона е правилно да се използва диаграмата на насоченост а антената. 
Енергийно еквивалентната диаграма на насоченост се определя 

по формулата: 

 
където θ и φ са ъгловите сферични координати на зададеното 

направление; 
𝑓𝑓𝜃𝜃(𝜃𝜃,𝜑𝜑,Ω𝑘𝑘) и 𝑓𝑓𝜑𝜑(𝜃𝜃,𝜑𝜑,Ω𝑘𝑘) - значението на диаграмата на 

насоченост (като комплекснозначима функция) в зададеното направление 
при 𝜔𝜔 =  Ω𝑘𝑘 за θ и φ поляризация. 
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Диаграмата на насоченост за θ – поляризация се намира по 
формулата: 

 

  
където 𝑒𝑒0(𝜃𝜃,𝜔𝜔) и 𝑡𝑡0(𝜃𝜃,𝜔𝜔) за θ посока на излъчване. 
Диаграмата на насоченост за φ – поляризация 𝑓𝑓0(𝜃𝜃,𝜔𝜔) се намира 

по същата формула но вместо 𝑒𝑒0(𝜃𝜃,𝜔𝜔) се взема φ. 
Нормирането на диаграмата на насоченост 𝐹𝐹екв се отнася към своя 

максимум, както е доказано в теорията за антените. По намерената 
диаграма на насоченост по известните формули се изчислява КПД на 
антената, а след това наблюдаваните параметри се сравняват с 
действащите норми. 

Плътността на потока на енергия се определя, като реална част от 
комплексния вектор на Пойнтинг. При това в далечната зона се използва 
факта, че полето има вид на локална плоска вълна (напрегнатостта на 
магнитното и електрическото поле е свързана със съпротивлението на 
средата), а в близката зона за намиране вектора на Пойнтинг в точката на 
наблюдение се определя вектора на напрегнатост на магнитното поле, 
намирането на което се извършва по второто уравнение на Максуел. 

В резултат на изчисленията по изложената методика на 
множество крайни точки за наблюдение се извежда функцията 𝐸𝐸(𝑟𝑟0), 
описваща пространственото разпространение на полето като се взема в 
предвид предавания сигнал.  

Изследването на тази функция в вероятната и поява в локални 
области, определяне на максимумите и, позволява да получим 
електромагнитната обстановка в числено изражение.. 

1.3.2. Методика за определяне електромагнитното поле 
излъчвано от устройства използващи времево и кодово уплътнение 
на каналите. 

Различията в методите на изчисление са свързани основно в 
специфичните особености на вида функции изразяващи спектралната 
плътност и определящи специфичната трансформация на алгоритъма по 
отношение на изграждане на системата базисни функции.  

Както е показано по горе, вида на функциите на спектралната 
плътност при времево уплътняване съществено се отличава от вида на 
съответстващите функции при честотното уплътняване. Те вече не може 
да се разглеждат като равномерни в честотната лента, заета от спектъра,  
като нейната крива е максимална в центъра и намалява към краищата. 

Прието е, че тъй като спектралните съставляващи близки до 
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центъра са значително по големи в сравнение със съставляващите в 
близост до границите, следователно в средата на лентата точността при 
определяне полето е по голяма.  

При определяне енергията на ЕМП трябва да намерим всички 
базови функции на съответстващите честотни ленти. В съответствие с 
това твърдение пренебрегвайки бързите осцилаторни функции и вземайки 
под внимание кривата, може да се определят  честотните сегменти към 
базисните функции по следните формули: 

 

 
От тези формули можем да заключим, че функцията на 

спектралната плътност при времево уплътняване е относително 
симетрична на централната част от лентата, заета от спектъра на 
уплътнения сигнал. 

Алгоритъма на електродинамичния анализ, изчисляването на 
полето, диаграмата на насоченост на фиксирана честота, също така типа 
на изследваните антени са аналогични с тези при уплътняването по 
честота. 

Отчитайки подчертания характер на функциите на спектралната 
плътност при построяване на системата от базисни функции, процедурата 
по изчислението на честотните сегменти по формулите (1.23) – (1.28) се 
изпълнява за всяка честотна област. 

Оценката за степента на влияние на ЕМП при времево и кодово 
уплътняване се определя така както и при честотното. Разликата се състои 
в това, че в случая като независима променлива за отклонение 𝜎𝜎Ε и 𝜎𝜎Ϝ 
(като функции на тези променливи) се използва отношението на ширината 
честотната лента на спектъра на уплътнения сигнал ∆𝜔𝜔 =  (𝜔𝜔Β −  𝜔𝜔Η) към 
ширината на честотната лента Δ𝜔𝜔Ν0 , Ν0-а базисна функция. 

В случая се извежда параметъра – относителна честота на 
честотната лента, заета от спектъра на уплътнения сигнал Δω′ = 2 (𝜔𝜔Β −
 𝜔𝜔Η)/(𝜔𝜔Β + 𝜔𝜔Η). Асимптотичните отклонения в стойностите при ∆𝜔𝜔/
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 Δ𝜔𝜔Ν0  →  ∞. Разбира се ∆𝜔𝜔/ Δ𝜔𝜔Ν0  ≥ 1. 
 
1.3.3. Определяне степента на влияние на ширината на 

спектъра на сигнала в областите на изследване. 
От гореизложеното следва, че при времево и кодово уплътняване 

относителната грешка на изчисленията са на база на това, че липсват 
данни за вида на спектъра на сигнала, като все пак относителната грешка 
не превишава 0,5 dB. При уплътняване същата грешка може да превиши 
указаната стойност, тъй като не съществува принципно ограничение за 
увеличаване на честотната лента заета от спектъра на уплътнения сигнал. 

Изчисленията са направени на базата осредняване на стойностите 
по всички направления в зоната на диаграмата на насоченост. Така може 
да се окаже, че осредняване в тази или друга фиксирана област (напр. 
страничната част на диаграмата на насоченост) води до значително високи 
относителни стойности на разликите, получени при определяне вида на 
спектъра. Следва да се отбележи, че точно страничните области на 
диаграмата във вертикалната плоскост в много случаи се оказва 
съществено от гледна точка на електромагнитната безопасност (при 
разполагането на антенни системи на покривите на сградите). 

За определяне степента на влияние вида на спектъра в областта на 
страничните полета от диаграмата на насоченост използваме т. нар. 
чувствителност към разстройване 𝜎𝜎, dB определена по съотношението в 
проценти: 

 
където ∆𝑓𝑓 е степента на разстройване; 
𝑓𝑓0 – прогнозна честота;     
𝑈𝑈(𝑓𝑓) – ниво на полето ориентирано по направлението на 

изследване. 
Както показват изчисленията, когато панела на антената е 

вертикално най – чувствителна към разстройване се оказва най – ниския 
сектор в края на диаграмата. Във връзка с това за вертикални секторни 
антени параметъра 𝜎𝜎 се определя като функция на  ℎ𝑒𝑒, за да се постигне 
максимално сходство в дължините на вълните. 

Странични излъчвания се нормализират по отношение на 
основната диаграма на насоченост при 4 редова решетка при междуредово 
отстояние ℎ𝑒𝑒= 0,6 𝜆𝜆, което позволява да се вземат под внимание и 
изменението на коефициента на полезно действие при промяната на 
междуредовото отстояние и броя на редовете. 

От тази гледна точка степента на влияние вида на спектъра в 
резултат на анализа се оказва, че зависи до голяма степен от 
относителната ширина на честотната лента, която заема спектъра на 

24  



сигнала, от това в коя област на диаграмата на излъчване (в близост или 
далеч от антената) се изследва напрегнатостта на електромагнитното 
поле. 

Таблица 1.1 
 

 Уплътнен
ие на абонатен 
канал по: 

Оценка във 
всички области на 
ДН 

Оценка в 
определена област на 
ДН 

∆𝑓𝑓отн  
< 0,25% 

∆𝑓𝑓отн  
≥ 0,25% 

∆𝑓𝑓отн  
< 0,14% 

∆𝑓𝑓отн  
≥ 0,14% 

Честота - + - + 
Време - + - + 
Кодово - + - + 

 
Изводи към Глава 1 

1. Необходимо е да се  анализират  електромагнитните полета в близост 
до антените на комуникационните радио мрежи с отчитане спектралната 
плътност на сигнала; 
2. Преобразувано е интегрално уравнение в пространствено честотната 
област отнасящо се към функциите на спектралната плътност, отчитайки 
линейното преобразуване на входа на антената; 
3. На базата на преобразуваното уравнение може да се разработи 
методика за определяне напрегнатостта на електромагнитното поле в 
близост до антените на комуникационните радио мрежи, включваща 
решение на преобразуваното интегрално уравнение. 

 
 

ГЛАВА 2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ В 
БЛИЗОСТ ДО АНТЕНИТЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИО 
МРЕЖИ. 
2.1. Разработване на изчислителни алгоритми и програмна 
реализация на методиката за отчитане нивата на електромагнитното 
поле. 
В съответствие с Глава 1, методиката за отчитане напрегнатостта на 
електромагнитното поле трябва да съдържа три основни етапа: 
- сегментиране ширината на заетата честотната лента, намиране 
функциите на спектралната плътност, преход към система на енергийно 
еквивалентни монохроматични вълни; 
- електродинамичен анализ и наблюдение в зададени точки на сума 
от монохроматични вълни; 
- определяне на енергийно еквивалентни монохроматични вълни с 
неопределена поляризация в зададените точки за наблюдение. 
 Алгоритъмът за изследване на секторни антени е показан на фиг. 
2.1. Електродинамичният анализ за всяко еквивалентно колебание в 
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дадения случай се провежда в един етап 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Фиг. 2.1. Алгоритъма за изследване на секторни антени 
 
Както беше изложено в Глава 1, електродинамичния анализ се извършва на 
базата на решението на интегрално уравнение. Уравнението се решава 

Построяване на система еквивалентни 
монохроматични режими 

- дискретизация  (сигментиране) на честотната 
лента, заета от спектъра на сигнала, отделяне на 𝑁𝑁𝜔𝜔 
честотни сегменти; 
- апроксимация на функциите на спектралната 
плътност; 
- преход към система 𝑁𝑁𝜔𝜔 енергийно еквивалентни 
монохроматични колебания 

Електродинамичен анализ      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

i =1 

Определяне амплитудите 
на полето в зададени точки 

на наблюдение за i – тия 
честотен сегмент 

i=i 
 

i ≤  𝑁𝑁𝜔𝜔 

Определяне монохроматично поле с неопределена 
поляризация, енергийно еквивалентна на реалното поле 

при предаване на сигнал 
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посредством колокация на частично синусоидално базирано разположение 
на търсената функция на мощността. Това се отнася до самото решение на 
интегралното уравнение, т.е. към функцията на мощността. В същото време, 
благодарение на регулиращия режим на оператора определящата функция 
на променливо напрежение върху функцията на пространственото 
разпределение на полето в областта на сечение, стойностите на полетата са 
относително стабилни, и в тази част е налице конвергенция на 
изчислителния процес. По този начин, ако разглеждаме задачата за 
разпространението на полето около проводника, то тази задача ще бъде 
коректна спрямо решение по Адамар. Даденото обстоятелство позволява да 
се откаже проверка конвергенцията на изчислителния процес по функция на 
мощността и дава възможност правилно да се реши задачата при 
неустойчивост на напрежението, да се контролира конвергенцията 
непосредствено по стойностите на полето. 
При тези условия точността на решение се определя от броя на основните 
функции, номиналната дължина на сегмента разбит по проводници, за която 
се отнася всяка базова функция. При разработването на изчислителните 
методи отчитането на достатъчно малък номинален сегмент следва да се 
задава априорно.  

Необходимо е  по-подробно да се разгледа алгоритъма за 
електродинамичен анализ на секторна антена на база на метода с интегрално 
уравнение и основни изчислителни методи. Блок схемата на алгоритъма на 
електродинамичния анализ при секторни антени е даден на фиг.2.2. 
В съответствие с методиката на отчитане схемата съдържа четири 
окрупнени елемента: 
- построяване на електродинамичен модел на излъчваща структура; 
- определяне коефициентите на разширена матрица и коефициентите на 
системата от линейни алгебрични уравнения, явяващи се алгебричен аналог 
на изходното интегрално уравнение;- решение на системата от линейни 
алгебрични уравнения и определяне на коефициентите на разложение на 
търсената функция на мощността по предварително зададена система от 
частично синусоидални базисни функции; 
- отчитане на полето в зададените точки за наблюдение по предварително 
определените функции приближавщи се към изменението на мощността.
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Фиг.2.2. Блок схемата на алгоритъма на електродинамичния 
анализ при секторни антениПървите три етапа общо образуват алгоритъма 

за намиране на приблизителни решения на интегралното уравнение. 
 

Първия елемент, в рамките на който се построява модела включва: 
приблизителна структура – представяне на съставните части на модела 
(основни метални части, проводници, решетки и др.); разпределяне на 
проводниците – построяване на система от точките на обединение, 
определяне координатите на характерните точки; точно определяне точките 
на пречупване на проводника; точно определяне галваничните точки на 
контакт на проводниците; точно определяне интервалите на активни 
вибрации; построяване на система тангенциални оси, всяка от които 
отговаря на определен сегмент. 

 Определянето на твърдите повърхности на антенната решетка и 
проводниците се осъществява посредством известни методи. Решетката 
може да бъде не ортогонална, но винаги трябва да се следи ъгъла на 

 

Решение на интегрално уравнение 

Построяване модел на излъчваща 
структура 

Определяне коефициентите на 
разширена матрица и 

коефициентите на системата от 
линейни алгебрични 

 

Решение на системата от линейни 
алгебрични уравнения и 

определяне на коефициентите на 
разложение на търсената функция 
на мощността по предварително 

    
   

Отчитане на полето в зададените точки за 
наблюдение 
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пресичане при възлите на проводниците да бъде максимално близо да 90º.  
Разстоянието на паралелно разположените проводници се избира така, че да 
не е по-малко от 0,1 λ (λ – дължина на вълната) в съответствие с 
широкоразпространените принципи за построяване на проводи на антени. 
До колкото дебелината на металните листи слабо влияят на свойствата на 
разсейвателя, сечението на проводниците в решетката може да бъде 
произволен. Единствено за да избегнем проява на неустойчивост на 
мощността при относително малък брой сегменти се препоръчва сечението 
да бъде по-малко от 0,01 λ и не по-голямо от 1/3 разстоянието между 
съседни паралелни проводници.  
 
2.2. Изследване напрегнатостта на електромагнитното поле в близост 
до антените на комуникационните радио мрежи. 

Одобрението на разработената методика на моделиране на 
електромагнитните процеси при антените за цифрова връзка може да бъде 
извършено единствено, чрез извършване на изчисления, с последваща 
експериментална проверка за верността им. 

За целта са извършени необходимите изчисления за определяне 
напрегнатостта на електромагнитното поле в близост до клетъчна мрежа за 
радиовръзка – базови станции със секторни антени. 

Изследване на електромагнитното поле в близост до различни 
секторни антени на базови станции  

В настоящата разработка е проведено изследване на 
елктромагнитното поле в близост до антенна система част от съществуваща 
базова станция на мобилен оператор разположена на Корпус 3 на ШУ 
„Епископ Константин Преславски“.  

Базовата станция (БС) представлява съвкупност от GSM/UMTS 
радиооборудване, ел. захранването му и климатизиране, което е 
разположено в контейнер на покрива на сградата. 

GSM/UMTS Базова приемо-предавателна станция; BTS (Base 
Transceiver Station) и Node B – Main Unit (MU) в 19” Mini Rack и RRU – 
Outdoor enclosure; 

Таблица 2.1 

Type: 

1 BTS Alcatel Evolium A9100 
MBI-3 

Таблица 2.2 

Type: 

1 Node B  Ericsson RBS 6601 Main Unit 
2 RRUW 
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 АНТЕННО-ФИДЕРНА СИСТЕМА 
Местоположение – на покрива на сградата. 3 бр. GSM/UMTS антени – на 
кота долен ръб антени + 22,00 м. 

Таблица 2.3 

Сектор 
№ 

Тип на 
антената 

Честотен 
обхват 
MHz 

Азимут ° 

Височин
а на 
антената 
m 

Наклон, ° 

 E 

1 

A
1 

8001029
2 

900 

30 23,90 Down 2 

6 

G
1 

1800 6 

U
1 

2100 6 

2 

A
2 

8001029
2 

900 

120 23,90 Down 1 

6 

G
2 

1800 6 

U
2 2100 6 

3 

A
3 

8001029
2 

900 

240 23,90 Up 1 

6 

G
3 

1800 6 

U
3 

   2100 6 

 
Трасето на RF кабелите от антените до помещението с апаратурата 

на базовата станция е максимално най-краткия с избягване на остри завои, 
чупки и ъгли. Огъването на RF кабелите в хоризонталната или вертикалната 
равнина, с оглед предпазване от промяна (повреда) диаметъра на кабела, а 
от там и влошаване Коефициента на Стояща Вълна (КСВ) е с радиус на 
огъване, по зададените от фирмата производител, в зависимост от 
диаметъра на фидера параметри. Маркировката на фидерите е както следва: 
- за сигнал на 900МHz, фидера е маркиран с А0, А1 за сектор първи, А2, 
А3 за сектор втори и А4, А5 за сектор трети;  
- за сигнал на 1800МHz, фидера е маркиран с G0, G1 за сектор първи, G2, 
G3 за сектор втори и G4, G5 за сектор трети;  
- за сигнал на  2100МHz т.е UMTS, фидера е маркиран с U0, U1 за сектор 
първи, U2, U3 за сектор втори и U4, U5 за сектор трети. 
Изследването на електромагнитното поле е извършено в трите сектора на 
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антенната система. Диаграмата на излъчване е представена на фиг. 2.3. 

 
Фиг. 2.3. Вертикална и хоризонтална диаграма на излъчване на трибандова 

секторна панелна антена  Kathrein 80010292 от антенна система на GSM 
базова станция. 

Долния край на антената е разположен на 1,10 м. над плосък покрив 
на сграда. Изследването е извършено на височина 1,60м. над нивото на 
терена без да се взима под внимание влияещи фактори на евентуално 
отразяване фиг. 2.4.  

 
Фиг. 2.4. Фактори на евентуално отразяване 
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На избраната височина за изчисление напрегнатостта на полето 
вземаме направление φ=0 и φ=60º. 
 

Изводи към глава 2 
1. Посредством разработените и реализирани във вид на програмни 

модули изчислителни алгоритми за изследване на секторни панелни 
антени са обособени следните процедури: 

• сегментиране ширината на заетата честотната лента, 
намиране функциите на спектралната плътност, преход към 
система на енергийно еквивалентни монохроматични вълни; 

• електродинамичен анализ и определяне напрегнатостта в 
дадени точки; 

• определяне енергийно еквивалентно поле с неопределена 
поляризация в зададена точка за наблюдение. 

2. Посредством разработените алгоритми може да се извърши 
изчисляване на очакваните нива на електромагнитното поле 
създавано от антените на комуникационните радио мрежи;  

3. Необходимо е да се осъществи програмна реализация на методиката 
за изчисляване на електромагнитното поле в близост до антените на 
комуникационните радио мрежи. 

 
 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НА МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ 

ПОЛЕТА В БЛИЗОСТ ДО АНТЕНИТЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИО МРЕЖИ. 

Измерване напрегнатостта на полето са необходими за оценка на 
електромагнитната обстановка в близост до излъчващи обекти. Основно 
нормите на електромагнитно излъчване са регламентирани в нормативни 
документи. На база заложените стойности в тези нормативни документи 
възниква въпроса за анализ на методите за измерване и техническите 
характеристики на средствата за измерване.  
 3.1. Анализ на методите и класификация на инструменталната 
база за измерване на електромагнити полета. 

По настоящем са известни два основни метода за измерване на 
електромагнитното поле: метод на радио компариране и метод на 
непосредствено измерване. 

В съвременните условия за измерване напрегнатостта на 
електромагнитните полета най – разпространен е метода на непосредствено 
измерване. Като основен измервателен прибор се използват устройства 
позволяващи измерване на напрежение, като на входа се включва 
измервателна калибрована антена. Такива измервателни устройства могат 
да бъдат селективни микроволтметри или анализатори на честотния 
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спектър. Селективните микроволтметри имат висока чувствителност и 
позволяват да се измерват напрежения при сигнали с различни нива и 
форми. За това разполагат с калибровани делители и няколко 
превключваеми честоти. Анализатори на честотния спектър позволяват да 
се провеждат измервания на напрегнатостта на полето в район с повече 
разположени базови станции в по широк диапазон на честотите 
едновременно. Разполагат се непосредствено в точката на измерване на 
напрегнатостта. Измереното напрежение на входа на приемника или 
анализатора с помощта на калибровъчни графики се преобразува в 
напрегнатост на електромагнитно поле. В зависимост от честотния диапазон 
и условията за измерване се използват различни типове измервателни 
антени: диполи, рамки, логопериодични антени. Всичките те имат насочени 
свойства, поради което измерванията трябва да бъдат извършвани в 
направление на максимално излъчване и имат внушителни габаритни 
размери. 

За измервания на напрегнатостта в близките зони се използват 
прибори с ненасочено действие. Принцип на действие на такъв прибор е 
даден на фиг. 3.1. 

 
 

А - антена; ФЧК – фазо-честотен коректор; Д – детектор; ФНЧ – 
филтър ниски честоти; R- резистивна линия за връзка; УПТ – усилвател на 
постоянен ток. 

Фиг. 3.1. Структурна схема на прибор с насочено действие. 
 
Устройството се състои от три взаимно ортогонални галванически 

свободни, електрически малки антени, всяка от които е изпълнена като 
дипол, разположен на диелектрическа подложка. 

Под въздействието на електромагнитното поле на терминала антена 
А се индуцира високочестотно напрежение, което преминава през филтъра 
ФЧК и се предава към  квадратичен детектор. Приложението на ФЧК в 
съвкупност с електрически малка антена осигурява формиране в детектора 
Д на честотно – независимо напрежение в работния честотен диапазон, 
пропорционален на напрегнатостта на електромагнитното поле. 
Разположението на антените в трите взаимно ортогонални плоскости 
осигурява поглъщането от детекторите на сигнали, пропорционални на 
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проекциите на компонентите на полето Ах,А𝑦𝑦 ,𝐴𝐴𝑧𝑧. Използването на 
квадратичния детектор позволява да се снеме сигнал от всеки елемент А, 
пропорционално на квадратната проекция на електромагнитното поле 
𝐴𝐴𝑥𝑥2 ,𝐴𝐴𝑦𝑦2 ,𝐴𝐴𝑧𝑧2, което на свой ред след това ги сумира на входа на УПТ, 
обезпечавайки формирането на сигнала, независимо от ориентацията на 
антена А. 

𝐴𝐴2 = 𝐴𝐴𝑥𝑥2 ,𝐴𝐴𝑦𝑦2 ,𝐴𝐴𝑧𝑧2                                                         (3.1) 
Проектираните сигнали от детектора постъпват на входа на УПТ 

чрез отделни високо устойчиви резистивни проводници R. Използването на 
УПТ осигурява устойчивост на измерването на напрегнатостта на полето и 
привеждане на коефициентите на преобразуване на всеки компонент на 
полето А към едно ниво. 

За измерване на напрегнатостта на полето могат да се използват 
уреди за измерване на плътността на потока мощност. Измерванията с 
такива уреди се извършват с помощта на термосъпротивления 
(термодвойки). При протичане на ток с висока честота през 
съпротивлението, неговата величина се изменя, по това изменение се 
намира погълнатата от термосъпротивлението енергия. 

Уредът за измерване на плътността на потока мощност се състои от 
високочестотна глава и измервателен мост. Използват се два метода на 
измерване: метод на разбалансирания мост и метод на балансирания мост. 

Съществуващите в момента на пазара уреди за измерване на 
плътността на потока на мощност позволяват да се извършват измервания в 
значително широк диапазон честоти и обхват. Окомплектовани са със сонди 
в зависимост от необходимостта на измерваните величини..  

От гледна точка вида на сигнала и ширината на честотния спектър, 
може да отбележим, че методите за измерване напрегнатостта на полето с 
помощта на термосъпротивление е доста широкообхватен поради което не 
възникват проблеми с ширината на спектъра на сигнала, който е значително 
по-малък от ширината на обхвата на прибора. Формата на сигнала при 
измерване с тези методи не оказва влияние на процеса на измерване. 

Сложността възниква при измерване на електромагнитното поле, 
защото е необходимо да се отчете точно ширината на пропускане на уреда 
и формата на сигнала. Принципно измерването на електромагнитното поле 
може да се извърши с помощта на измервателни антени, които са с доста по 
голяма ширина на пропускане в сравнение с измервателните приемници, 
извършвайки спектрален анализ. 

Анализа на случаен стационарен процес 𝑋𝑋(𝑡𝑡) е спектралната 
плътност на мощността 𝐺𝐺𝑥𝑥(𝑓𝑓). Тя изразява средната мощност разпределена 
в съпротивление от 1Ω, което се пада за единица ширина честотна лента.  

За инструментално определяне на спектъра е необходимо по 
продължително измерване, понякога то превишава продължителността на 
излъчване или времето в продължение на което се извършва изследвания 
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случаен стационарен процес. Резултатите от измерване спектъра на 
мощност, получени от един цикъл на измерване при случаен стационарен 
процес са не винаги приемливи. По тази причина е необходимо 
извършването на неколкократни измервания, усреднени по време и 
формация. 

Международните изследвания на електромагнитната обстановка 
(електромагнитен мониторинг) предполагат инструментален контрол на 
електромагнитната напрегнатост на полето, създавано от антените на 
комуникационните радио мрежи. Точността на провеждания 
инструментален контрол зависи непосредствено от това какъв тип 
измервателни устройства ще се използват за извършване на измерванията 
или с други думи каква ще бъде инструменталната база на измерването. 

  В най-общия случай измервателните уреди трябва да отговарят на 
определени изисквания като: 

1. Компактност на измервателните модули; 
2. Наличие на големи дисплеи, позволяващи изобразяването на 

множество данни получавани едновременно; 
3. Наличие на вътрешна памет за съхранение на получените данни; 
4. Да има възможност за разширение със сонди за измерване на 

електромагнитното поле едновременно по трите оси; 
5. Наличие на подходящ интерфейс за предпочитане оптичен, 

позволяващ свързването на измервателния модул с компютър за 
последваща обработка на данните. 

В таблица 3.1 е показан сравнителен списък на разгледаните уреди 
позволяващи  да се извършват измервания на електромагнитното поле. 

Таблица 3.1 
Модел 

измервател
ния прибор 

Диапазон 
на 

измерване 
MHz 

Граници на 
измерване 

Относит
елна 

грешка 

Производител 

Н1-4000 0,5-1500 2-1500 V/m +20% Wavetek 
Франция 

NFM-1 0,06-350 2-1500 V/m ±20 % RFT VEB 
“Masselektronik” 
Германия 

ЕМR-0/30 0,1-3000 0,17-17000 
µW/cm2 

±3 dB Wandel & 
Golterman - 
Германия 

SMP2 800-3000 0.04-65 V/m ±0.48 dB WAVECONTRO
L Испания 

От разгледаните инструменти най-пълно отговарящия за нуждите 
на измерването е SMP2 на “WAVECONTROL” – Испания.   

Преносимата система за мониторинг на електромагнитни полета 
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SMP2 може да измерва полета генерирани от всякакви източници в 
честотния обхват на използваната при измерването сонда. 

Тази система комбинира 2 уреда в 1: широколентови измервания и 
селективни измервания (FFT), включително директно отчитане в % от 
лимита на експозиция на ЕМП съгласно действащите Европейски наредби, 
чрез използване на техниката на претеглена пикова експозиция (weighted 
peak exposure = WPE).  

SMP2 може да семплира постоянно измерваното и да съхранява 
автоматично измерените резултати във вградената памет през задаван 
интервал, като капацитетът на паметта е за до 1 000 000 записа. 

Данните съхранени в паметта могат да се прехвърлят лесно на 
компютър посредством USB или оптичния порт за по-късна обработка. 
SMP2 е с вграден GPS приемник позволяващ всяко измерване да се 
асоциира автоматично с географските координати на мястото на измерване. 
Уредът е фабрично калибриран. 

3.2. Разработка на методика за измерване напрегнатостта на 
електромагнитно поле в близост до антените на комуникационните 
радио мрежи.  

В резултат на интензивното развитие на комуникационните радио 
мрежи, възниква необходимост от осигуряване на електромагнитна 
безопасност при функционирането им, което на свой ред определя 
изисквания към процеса на измерването на електромагнитното поле 
създавано от антенно – фидерните устройства влизащи в комуникационните 
радио мрежи.   

Широколентовите измерватели на напрегнатостта на полето се 
подразделят на два типа: за насочени измервания и за не насочени 
измервания. 

При измервания с широколентови измервателни уреди с не 
насочено действие не е необходимо отчитане ширината на спектъра на 
сигнала т.е. измервателното устройство има лента значително надвишаваща 
честотната лента на сигнала на разглежданата комуникационна мрежа, а 
неравномерността в честотната характеристика на измервателните 
преобразователи в тази лента е незначителна. Широколентовите 
измерватели с не насочен прием имат изотропен антено – пробразовател и 
измерват модула вектор на напрегнатостта на полето.  

Твърдението е вярно, освен в случай, че е необходимо да се 
измерват три взаимно ортогонални компоненти на напрегнатостта на полето 
и модула на вектора изчислява по формулата   

                                                           (3.6) 
Където 𝐸𝐸𝑥𝑥 ,𝐸𝐸𝑦𝑦 ,𝐸𝐸𝑧𝑧  – стойности на ортогоналните компоненти 

съставящи напрегнатостта на полето. 
Измерванията се извършвани с уред с насочен прием и е 
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необходимо да се отчете калибровъчния коефициент на сондата. Ако 
показанията на уреда и калибровъчния коефициент са изразени в децибели, 
то напрегнатостта на полето се определя по формулата  

E = U+K                                                                                     (3.7) 
където Е – напрегнатост на полето; 
             U – напрежение, измерено със селективен волтметър 
             K – калибровъчен коефициент. 
При измерване с насочен прием, трябва да се измерят три взаимно 

перпендикулярни компонента на полето в декартова координатна система, 
ориентирана към съответния образ на измервателната антена [90]. 
Изчислението на измерените компоненти във векторен модел на 
напрегнатостта на полето се извършва по формулата (3.6). 

При използване на селективен волтметър са възможни два 
варианта: 

- честотната лента на пропускане на селективния волтметър е по 
голяма или равна на честотната лента на сигнала (канала) от 
комуникационната мрежа. При този случай не е необходимо да се отчита 
ширината на спектъра на сигнала; 

- честотната лента на пропускане на селективния волтметър e по 
малка от честотната лента на сигнала (канала). В този случай честотната 
лента на сигнала е необходимо да се раздели на няколко части, 
съответстващи на честотната лента на пропускане на селективния 
волтметър по този начина да се измери напрегнатостта на полето за всеки 
участък прилагайки формулата (3.6 – 3.7). След това с получените 
стойности да се намери сумарната напрегнатост използвайки формулата   

                                                                                         (3.8) 
Където n – брой на участъците, на които е разбита честотната лента. 

Измерванията със спектрален анализатор се извършва, като 
честотната лента на сигнала се разделя на части (аналогично на разделянето 
при използване на селективен волтметър). Броят на частите n се определя от 
отношението на честотната лента на сигнала към честотната лента на 
филтъра, в което плътността на потока на мощност може да се счита за 
постоянна: 
 
𝑠𝑠 =  ∆𝐹𝐹/∆𝑓𝑓                                                                            (3.9) 
 

където, ∆𝐹𝐹 – ширина на честотната лента на сигнала; 
              ∆𝑓𝑓 – ширина на честотната лента на филтъра на 

спектралния анализатор. 
Ширината на честотната лента на филтъра ∆𝑓𝑓 се определя по 

съответстващата скала. Гореизложеното измерване на напрегнатостта на 
електромагнитното поле е характерно за стационарен динамичен процес. 
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Повечето от процесите протичащи при предаването на информация имат 
нестационарен характер, когато функцията на спектралната плътност се 
изменя по време. При този случай е необходимо да се извърши усредняване 
не само по време но и по формиране. Измерването се извършва като се 
отчете изменението на определящите на функцията на спектралната 
плътност, след това се повтаря действията с разбиването на участъци. 
Съвременните спектрални анализатори могат да правят автоматично тези 
средноквадратични изчисления за определена честотна лента зададена 
предварително. 

Изложената методика за измерване нивата на напрегнатост на 
електромагнитното поле е приложима за различни форми на сигнала и 
ширини на спектъра, без тези които са уплътнени по време (TDMA сигнали). 
В този случай сигнала има прекъсвания във времевата характеристика и по 
скоро се оценява като импулс.  

За базови станции от комуникационни радио мрежи с време 
уплътнени канали (TDMA) се получава излъчване на електромагнитно поле 
на интервал от един импулс.  

Измерването на електромагнитното поле при мрежи с TDMA с 
широколентови уреди с насочено и ненасочено приемане се извършва с по 
голям времеви интервал на изпълнение, който значително надвишава 
времето за изпращане при TDMA, но и продължителността на самия  TDMA 
импулс. 

Така се намира средноквадритчната стойност (RMS) на 
напрегнатостта на електромагнитното поле без да се определят 
максималните му стойности, тъй като както ще бъде показано в Глава 4 те 
са нормирани. 

Измерването на електромагнитното поле при TDMA базиран 
сигнал посредством селективен волтметър е необходимо да се извърши в 
режим на измерване на квазипикови стойности с последващо 
преизчисляване в зависимост от броя на времевите импулси. 
Средноквадратичните стойности се изчисляват по формулата  

𝐸𝐸ср =  𝐸𝐸кв.пик / 𝑠𝑠                                                                          (3.10) 
където 𝑠𝑠 – брой времеви импулси TDMA; 
            𝐸𝐸кв.пик – измерени квазипикови стойности. 
Измерване напрегнатостта на електромагнитно поле при TDMA 

базиран сигнал с помощта на спектрален анализатор се извършва в режим 
на натрупване с последващо преизчисляване в зависимост от импулсите в 
един цикъл по формула (3.10) 

Методика за измерване напрегнатостта на електромагнитно поле 
при стационарни антенно фидерни устройства при комуникационните 
радио мрежи 

При разработване на тази методика ще изхождаме от изискванията 
на нормативната база, където са разписани изискванията към този вид 
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обекти. 
Съгласно изискванията при непрофесионално въздействие са нормирани 
параметрите на напрегнатост в диапазон 800–3000MHz. Подробен анализ на 
нормативната документация е направен в Глава 4. 
1. Допустими нива. Единици на измерване. 
1.1. Въздействието на електромагнитното поле от антенно фидерните 
устройства на комуникационните радио мрежи върху човек се разделят на 
професионално и непрофесионално. Пределно допустимите стойности на 
напрегнатостта на полето за тези категории. 
1.2. Към подложени на непрофесионално въздействие се отнасят лица, 
ежедневието на които е свързано с излагане на електромагнитни излъчвания 
от различни източници но без клинично доказани вреди; 
1.3.  Към подложени на професионално въздействие се отнасят лица, 
работата на които е свързана с излагане на електромагнитни излъчвания от 
различни източници с повишен риск; 
1.4. Измерване на напрегнатостта ще се извърши в трите 
взаимоперпендикулярни съставляващи оси в мерни единици µW/cm2. 
2. Изисквания към провеждане на измерването 
2.1. Измерването се провежда на открито, където в радиус от 2.00 м. от 
мястото на разполагане на уредите за измерване не трябва да се намират 
никакви едрогабаритни метални предмети или отразяващи повърхности; 
2.2. При провеждане на измерването трябва да има пряка видимост от 
точката на измерване към наблюдаваното съоръжение, за което ще се 
извърши контрола на напрегнатостта на електромагнитното поле; 
2.3. Необходимите параметри на климатичната среда не трябва да 
надвишават: температура на въздуха 10 - 30ºС; относителна влажност не 
повече от 60%. Ако по време на измерването се констатира промяна от 
допустимите параметри то промените не трябва да надвишават посочените 
в инструкциите за употреба на уреда. 
3. Изисквания към уреда за измерване 
3.1. Измервателното устройство трябва да удовлетворява изискванията на 
БДС; EN и Наредба № 9, ДВ бр.35/1991г. за пределно допустими нива на 
електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-
защитните зони около излъчващи обекти.; 
3.2. Уредът за провеждане на измерването трябва задължително да има 
сертификат за проверка и калибровка с дата не по късна от посочената от 
фирмата производител; 
3.3. Измерванията трябва да се проведат с уреди позволяващи измерване 
напрегнатостта на полето в необходимия ни обхват и единици, като 
грешката на измерване в работен режим не трябва да надвишава + 1%; 
3.4. Разгледаните измервателни уреди са дадени в Таблица 3.1.  
4. Провеждане на измерването 
4.1. Измерването на напрегнатостта на полето е необходимо да се проведе 
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по метод на непосредствена оценка с не по-малко от 3 измервания във всяка 
точка; 
4.2. Измервателните сонди на уреда е необходимо да се ориентират 
пространствено в съответствие с поляризацията на измервания сигнал, и по 
направление на източника на електромагнитно поле; 
4.3. Мястото за разполагане на измервателният уред да бъде в центъра на 
площадката на височина от 1.00 до 2.00 м. В тези граници трябва да се 
намери местоположение където отклоненията в показанията да бъдат най-
малки. При постигане на максимална стойност по време на измерването то 
тази стойност да бъде взета за отчет. 
4.4. Резултатите получени при измерването а при необходимост и техните 
средноаритметични стойности да се записват в протокол; 
4.5. Всички измервания да се проведат в съответствие с изискванията на 
гореизложеното.. 
  
3.3. Експериментално изследване на електромагнитното поле в близост до 
антените на комуникационните радио мрежи. 

Експерименталното изследване е проведено в обхвата на реално 
действащо съоръжение от комуникационните радио мрежи, монтирано на 
покрива Корпус 3 на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Измерванията на нивата на електромагнитното поле излъчвано от 
антените на базовата станция е извършено на ниво терен. Използван е уред 
SMP2 производство на Wavecontrol, S.L. Barcelona (Spain). Изследването е 
проведено обхвата на максимално излъчване на антените в трите сектора по 
методика за измерване нивата на електромагнитно поле при стационарни 
антенно фидерни устройства при комуникационните радио мрежи.  

За извършване мониторинга на електромагнитните излъчвания, бе 
приложена схема на последователни измервания в отделните точки за 
интервали от по 3 минути, при интервал на запис 0.5 s. По този начин можем 
да натрупаме информация за всяка точка от три до четири измервания. 
Резултатите от анализа на данните се записваха в цифров и графичен вид в 
реално време в паметта на уреда. За всяка точка на измерване бяха 
регистрирани точните координати с вграден GРS приемник. 

Местоположението на измервателните пунктове и това на GSM 
антените са отбелязани върху карта на съответния район. 

При направените измервания са получени резултати, които са 
дадени в Приложения 1 до 9.  
На фиг. 3.5. – 3.13. графично са представени резултатите от 

измерените и осреднените данни за напрегнатостта на полето. Както показва 
анализа на получените зависимости между данните от изчисленията и 
данните от измерването имат добра корелация по между си и разликата 
между тях не надвишава 20 – 25%. Наблюдаваните съществени различия на 
тази зависимост се дължи най-вече на допустимата грешка на 
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измервателния уред, поради което можем да приемем тези разлики за 
напълно приемливи.   
 

Изводи към глава 3 
1. При избора на апаратура за провеждане на измерване на 

електромагнитното поле трябва да се вземат под внимание всичките и 
параметрите, като те трябва да съответстват на  изискванията на 
нормативната база за провеждане на изследването в съответния честотен 
диапазон. 

2. Контрола на напрегнатостта на електромагнитното поле трябва 
да се провежда в съответствие с утвърдена от държавните органи методика. 

3. От проведените експериментални измервания може да се направи 
извод че, измерванията в близост до антената са от голямо значение за 
спазване на санитарните норми при експлоатация на комуникационните 
радио мрежи..  

 
ГЛАВА 4. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 

БЕЗОПАСНОСТ В ОБХВАТА НА ЗОНАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИО МРЕЖИ. 

4.1. Анализ на нормативната документация по контрол на 
електромагнитните полета. 

Радиотехническите средства, излъчващи електромагнитни полета в 
радиочестотните диапазони, в това число и антените на комуникационните 
радио мрежи са източници на електромагнитно поле с изкуствен произход. 
Освен това, че изпълняват своята „полезна“ функция (предаване на 
информационни сигнали на доста големи разстояния), те са и източници на 
електромагнитно замърсяване на обкръжаващата ни среда. С цел 
обезпечаване на електромагнитна безопасност са въведени нормирани 
параметри на електромагнитните полета, които определят пределно 
допустимите им стойности.  

Пределно допустими стойности – нивото на вредни фактори, 
които не би трябвало да предизвикват заболявания или отклонения в 
здравословното състояние в последващите периоди на настоящето и 
следващите поколения, констатирани със съвременни методи за 
наблюдение. Пределно допустимите стойности се определят по някой от 
параметрите засягащи биологично активните фактори. 

За оценката на електромагнитната обстановка в близост до 
посочените технически средства към момента е въведен комплекс от 
нормативни документи за контрол на електромагнитните полета. 

По настоящем в страните от Европейската общност съществува 
обща нагласа да се създаде рамка на Общността за ограничаване 
облъчването на населението чрез електромагнитни полета и на основание на 
научни доказателства да се създаде основа за мониторинг върху облъчването 
на населението, както и да се създаде препоръчителна рамка за 
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законодателство на ЕС за апарати и устройства, излъчващи електромагнитни 
вълни. 

Хармонизацията на стандартите по въздействие на различни 
нейонизиращи лъчения (НЙЛ) с тези на Европейския съюз е в период на 
дискусия със страните-членки. Препоръката на Европейската комисия е да 
се прилага превантивния подход на СЗО при нормирането, което позволява 
намаляване на страховете в населението от облъчване и на съответни 
здравни неблагополучия. 

Европейската комисия е започнала мониторинг в страните членки 
по прилагането на Препоръките на Съвета. Много от тях са започнали 
прилагането чрез законодателството или с наредби и доброволни препоръки. 
Общо казано, там където не са напълно приети Препоръките на Съвета са 
предприети мерки за внедряването им, които са различни за различните 
страни членки. 

Международна комисия за защита от нейонизиращи лъчения 
(ICNIRP) предлага препоръчителни  нива  за  облъчване  на  населението  с  
променливи  във  времето електрически и магнитни полета 

 
Таблица 4.3. 

Честота Електрично 
поле Е (V/m) 

Магнитно 
поле Н (A/m) 

Плътност 
на мощността 
mW/cm2 

< 1 Hz - 3,2 х 104 - 
1-8 Hz 10.000 3,2 х 104/f2 - 

8-25 Hz 10 000 4000/f - 

0,025-0,8 250/f 4/f - 

0,8-3 kHz 250/f 5 - 

3-150 kHz 87 5 2,0;995 

0,15-1 MHz 87 0,73/f 2,0;20/f2 

1-10 MHz 87/f1/2 0,73/f 2,0/f;20/f2 

10-400 MHz 28 0,073 0,2 

400-2000 MHz 1,375 f 1/2 0,0037f 1/2 f/2000 

2-300 GHz 61 0,16 1,0 

 
В Р България с Наредба № 9 / 1991г. са определени пределно 

допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и са 
определени хигиенно защитните зони около излъчващи обекти. 
Определените изисквания са следните: 

С наредбата се определят нормите и изискванията за защита на 
населението от вредното въздействие на електромагнитни полета (ЕМП) в 
честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz. 
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Населени територии по смисъла на тази наредба са селищата и 
зоните за продължително обитаване, курортните зони, зоните за отдих и 
лечение и др. в границите на тяхната регулация.  

За електромагнитни полета в честотния обхват от 30 kHz до 300 
MHz се нормира и определя напрегнатостта на електрическата съставна във 
волт на метър, а над 300 MHz плътността на енергийния поток (плътността 
на мощност) в µW / см2.  

Напрегнатостта и плътността на мощност на ЕМП, както и 
минимално допустимото разстояние на излъчващите обекти до населени 
територии се определят чрез изчисляване на хигиенно-защитните зони (ХЗЗ) 
около излъчващите обекти. 

Границата на хигиенно-защитната зона е крива затворена линия 
върху земната повърхност или над нея, във всяка точка на която 
напрегнатостта и плътността на мощност на ЕМП са равни на пределно 
допустимите нива.  

Линиите, образувани от точките с изчислени стойности, равни или 
по-високи от пределно допустимите нива на ЕМП, трябва да не попадат в 
населена територия. 

Определянето на границите на ХЗЗ е задължение на стопанина на 
излъчващия обект. Методиките за изчисляване на ХЗЗ се утвърждават от 
министъра на здравеопазването.  

При наличието на няколко излъчвателя, които работят в един и 
същи честотен обхват - до 300 MHz, геометричната сума на напрегнатостите 
на ЕМП в населените територии трябва да бъде по-малка от съответното 
пределно допустимо ниво. Ако всички излъчватели работят в обхвата от 0,3 
до 30 GHz, аритметичната сума от плътностите на мощността на ЕМП в 
населените територии трябва да е по-малка от пределно допустимото ниво 
10 µW/сm2.  

При наличието на няколко излъчвателя, работещи в различни 
честотни обхвати в границите на населените територии, трябва да бъде 
изпълнено условието:  

                                         (4.1) 
където:  
Е1, Е2,......Еn са напрегнатостите на електрическото поле, създавани 

от отделните излъчватели в различни честотни обхвати или сумарните 
напрегнатости на излъчватели от един и същ честотен обхват при честота на 
излъчване под 0,3 GHz; ЕH1, ЕH2,......ЕHn - пределно допустимите нива за 
съответния обхват;  

Sсум. е сумарната плътност на мощността на излъчвателите с 
работна честота над 0,3 GHz.  

Допуска се изграждането и експлоатацията на маломощни 
излъчващи обекти в населена територия само в случаите, когато не създават 
ЕМП с нива, по-високи от пределно допустимите. 
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Контролните измервания на стойностите на ЕМП се извършват най-
малко в 3 пункта от населената територия, там където според 
предварителните изчисления се очакват най-високи стойности на полето, на 
места с продължително пребиваване на хора.  

За райони извън населените територии се определят и границите на 
зоната около излъчвателите, съответстваща на пределно допустимите 
стойности на напрегнатост на ЕМП и на плътността на мощността на ЕМП, 
установени за експлоатационния персонал на излъчващи обекти. 

Частта от зоната, намираща се извън техническата територия на 
обекта, се означава с предупредителни табели от стопанина на излъчвателя. 
Престоят на населението в тази зона (за селскостопански и други дейности) 
се разрешава от Министерството на здравеопазването, които определят 
максималната продължителност на престоя конкретно за всеки обект. 

При проектиране на нови обекти - излъчватели на електромагнитна 
енергия, се извършват разчети и се определят границите на хигиенно-
защитните зони, като резултатите са неделима част от проекта. 

След изграждането и въвеждането в действие на обекта 
инвеститорът съвместно с контролните органи извършва измервания в 
контролни пунктове на населената територия. Измерванията се извършват 
по утвърдени методики и при най-неблагоприятния за населението режим на 
експлоатация на обекта (мощност, директория, модулация и др.). 

Когато измерените стойности в някои от контролните пунктове 
превишават пределно допустимите нива, стопанинът на излъчващия обект 
взема мерки за намаляването им под допустимите норми или спира 
експлоатацията на обекта.  

Стопанинът на излъчващия обект уведомява съответния общински 
съвет за резултатите от измерванията, както и за предприетите допълнителни 
мерки, а общинският съвет информира гражданите.  

Пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на 
енергийния поток на ЕМП в населена територия. 

Таблица 4.4. 

№ по ред  Честотния обхват, в който работи 
излъчвателят  

Пределно допустимо 
ниво  

1.  от 30 до 300 kHz  25 V/m  

2.  от 0,3 до 3 MHz  15 V/m  

3.  от 3 до 30 MHz  10 V/m  

4.  от 30 до 300 MHz  3 V/m  

5.  от 0,3 до 30 GHz  10 µW/cm2  

Забележка. Когато работната честота е равна на тази от горната 
граница на даден диапазон, приема се пределно допустимото ниво на 
следващия обхват.  
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4.2. Предложения за допълнение на нормативната 

документация за целите на електромагнитната безопасност в обхвата 
комуникационните радио мрежи. 

Допълнението на нормативната документация е доста сложен 
процес, който е зависим от работата на много специалисти и експерти в 
съответната област, и е свързан с голям обем от работа. Дадените в 
настоящата разработка предложения са основани на разработената методика 
за нуждите направеното изследване, и наличната към момента нормативна 
наредба и методиката на измерване. 

Като първо предложение за промяната на нормативната уредба е 
необходимостта от провеждане на всеобхватни медико – биологични 
изследвания за установяване на точни нормени параметри на пределно 
допустимите нива на излъчване в работния радиочестотен диапазон. При 
провеждането на тези изследвания ще се появят и нови норми 
регламентиращи електромагнитните въздействия. Този тип изследвания са 
доста сложни и са възможни при наличието на голям екип от специалисти 
(медици, биолози и др.) 

Второ предложение – необходимостта от корекция и допълнение на 
изчислителните и експерименталните методите и методиките за контрол на 
електромагнитните излъчвания. 

Измерването на ЕМП, може да се извърши както с използване на 
селективни волтметри така и със спектрални анализатори.  

Постоянното развитие на антенната техника свързано с разработка, 
проектиране и пускане в експлоатация на нови антенно – фидерни 
устройства, пускането на нови и модернизацията на старите базови станции 
налага разработката на нови и усъвършенстване на старите методики за 
измерване, които да допълнят нормативната база а с тях да се приемат по 
строги методи за контрол на напрегнатостта на електромагнитното поле. Във 
връзка с това възниква необходимостта от създаване и приемане на нова, по 
всеобхватна нормативна и методическа уредба свързана с 
електромагнитната безопасност.  

Като основна част от предложенията е да се разработи проект за 
методически указания за паспортизация на радиотехническите обекти по 
радиочестотни диапазони. Основното съдържание на паспорта трябва да 
включва: 

- представяне на изходните данни за определяне интензивността 
на електромагнитното поле в работния радиочестотен диапазон; 

- класификация на техническите средства в зависимост от 
функционалното им предназначение и излъчваната мощност; 

- извършените изчисления за очакваните нива на напрегнатостта в 
работния радиочестотен диапазон; 

- анализ на резултатите за очакваните нива на напрегнатостта  в 
работния радиочестотен диапазон, с цел построяване на 
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границите на хигиенно-защитните зони (ХЗЗ) а при 
необходимост и зони с ограничение на застрояването; 

- извършване на допълнителни изчисления с цел конкретизиране 
на електромагнитната обстановка по границите на хигиенно-
защитните зони (ХЗЗ) и зоните с ограничение на застрояването 
ако има такива; 

- резултатите от проведените измервания при въвеждането в 
експлоатация и периодичния контрол на електромагнитните 
излъчвания от обекта; 

- да се изготви и приеме единен образец на паспорт. 
  Не на последно място изискването за диференциран подход към 

нормирането на нивата на електромагнитното поле в зависимост от 
населението. Установяването и поддържането на пределно допустими нива 
към разработката, производството и използването на източници на 
електромагнитно излъчване във всички сфери на ежедневието. Оценка на 
въздействието на електромагнитно излъчване върху хората да се 
осъществява по параметри: 

- по енергийна експозиция на електромагнитно излъчване; 
- по стойности на интензитет на електромагнитното излъчване. 

По този начин ще се нормира въздействието му върху хората 
професионално свързани с източници на електромагнитно излъчване, като 
оценката ще бъде по енергийна експозиция, а при непрофесионални 
въздействия ще се извършва оценка по интензитет. 
 
Изводи към глава 4 

1. Целта на предложенията за допълване на нормативната уредба 
свързана с електромагнитната безопасност трябва да е насочена към 
опазване на здравето на човека; 

2. Необходими  са нови предложения за допълнение на 
нормативната уредба за целите на електромагнитната безопасност около 
техническите средства на комуникационните радио мрежи; 

3. В съвременни условия се налага   допълване на методическите 
указания за целите на електромагнитната безопасност около техническите 
средства на комуникационните радио мрежи с отчитане на спектъра на 
излъчваните сигнали; 

4. Необходимо е  да се извърши  паспортизация на съоръженията 
излъчващи електромагнитни полета с цел точен мониторинг за осигуряване 
на електромагнитна безопасност. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
В резултат на изследванията във дисертационния труд са 

получени следните приноси: 
 

Научно-приложни приноси: 
1. Преобразувано е интегралното уравнение (Глава 1) в 

пространствено честотната област по отношение на спектрална плътност 
посредством линейна трансформация спектралната плътност във входната 
верига на антената. 

2. Създаден е алгоритъм (Глава 2) за изследване характеристиките 
на секторни панелни антени. 

3. Разработена е методиката за изчисляване характеристиката на 
очаквано електромагнитното поле в близост до антените на 
комуникационните радио мрежи.  

4. Разработената методика за измерване напрегнатостта на 
електромагнитното поле в близост до антените на комуникационните 
радио мрежи и е адаптирана към особеностите на конкретните им класове. 
(Глава 3)  

5. Разработена е методика за изследване и мониторинг на 
напрегнатостта на електромагнитното поле в близост до антените на 
комуникационните радио мрежи, която може да бъде използвана за 
сертификация на оборудването, и съставяне на санитарна оценка на 
работната среда по електромагнитни фактори 

 
Практико - приложни приноси: 
1. Обоснованите в дисертационния труд подходи, модели и 

разработена методика позволяват повишаване на точността при 
изчисление на електромагнитното поле за целите на електромагнитната 
безопасност в близост до комуникационните радио мрежи. Методиката 
може да се прилага и при съставяне на алгоритми за изчисление и 
софтуерни реализации.  

2. С получените резултати от измерванията (Приложение 1 до 9.), 
се създава възможност, да се уточни размера и конфигурацията на 
санитарно-охранителните зони и определяне на граница близо до 
излъчващите обекти в тяхното санитарно сертифициране, както и 
последващо проектиране на излъчващите средства в изграждането на нови 
и реконструкцията на съществуващи комуникационни радио мрежи.  

3. Предложенията за промяна на регулаторната и нормативна 
документация могат да бъдат използвани за оптимизиране на действащите 
и разработка на нови процедури  и документи отнасящи се до измерването 
и мониторинга на електромагнитните полета. 
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