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СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

В статті запропонована методика аналізу електромагнітної сумісності, що призначена для визначення 
можливого взаємного впливу групи радіоелектронних засобів зв'язку рухомої радіослужби спеціального 
призначення. 

И.Г.Коваленко. Методика анализа электромагнитной совместимости средств радиосвязи 
подвижной радиослужбы специального назначения. В статье предложена методика анализа 
электромагнитной совместимости, которая предназначена для определения возможного взаимного влияния 
группы радиоэлектронных средств связи подвижной радиослужбы специального назначения. 

I.Kovalenko. Evaluation method  of electromagnetic compatibility of mobile telecommunication means for 
special purpose. The paper proposes a method for analyzing electromagnetic compatibility, which is designed to 
determine the possible mutual influence of the group of mobile radio communications means for special purpose. 
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Актуальність.  
Останнім часом спостерігається тенденція перевантаження радіочастотного спектру 

внаслідок розвитку радіотехнологій, збільшення кількості радіозасобів як цивільного, так і 
спеціального призначення. Тому постає актуальною задача забезпечення якісного 
функціонування цих засобів у спільних та суміжних діапазонах радіочастот [1 – 2]. Для 
вирішення цієї задачі необхідно застосовувати методи та методики прогнозування 
електромагнітної обстановки та аналізу електромагнітної сумісності (ЕМС). 

Загальні підходи та окремі методики вирішення задач даного класу викладені в 
множині рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) [2]. Але запропоновані 
рекомендації не дають комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності 
засобів зв’язку, дозволяють проводити окремі складні розрахунки для складових (часткових) 
задач аналізу ЕМС та вимагають багато точних вихідних даних (щодо параметрів 
устаткування, рельєфу, параметрів розповсюдження радіохвиль тощо). При відсутності 
частини цих вихідних даних (або зниженні їх точності) складні розрахунки за 
запропонованими МСЄ методиками можуть привести до неприйнятних результатів, що 
ускладнює оперативного вирішення задач даного класу. Крім того розроблені методики не 
враховують особливості функціонування засобів зв’язку спеціального призначення. 

Рухома радіослужба передбачає використання радіоелектронних засобів (РЕЗ), 
розташування яких на місцевості змінюється, що ускладнює аналіз ЕМС [3]. Тому постає 
актуальною задача розробки методики аналізу електромагнітної сумісності засобів зв’язку 
спеціального призначення рухомої радіослужби (далі – Методика) на основі рекомендацій 
МСЄ, яка дозволить розробити відповідні алгоритми та програмне забезпечення для 
вирішення задачі аналізу електромагнітної сумісності для РРС спеціального призначення та 
проведення їх частотного планування. 

Задача дослідження – розробка методики, призначеної для проведення практичних 
розрахунків параметрів та визначення умов електромагнітної сумісності радіоелектронних 
засобів рухомої служби спеціального призначення для проведення їх частотного планування. 

Вихідні дані. В запропонованій Методиці використовуються наступні вихідні дані. 
1. Множина з РЕЗ з відповідними технічними характеристиками: 
– тип РЕЗ (аналоговий, цифровий сигнал); 
– потужність передачі, дБВт; 
– частоти прийому та передачі, МГц; 
– спектральна характеристика сигналу s(f), клас випромінювання; 
– тип, коефіцієнт підсилення (дБ), поляризація антени; 
– діаграма спрямованості антени (дБ(α)) та азимут максимального випромінювання α0, 

град ; 
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– висота підвісу антени, м; 
– втрати у фідері дБ; 
– чутливість (дБВт) та амплітудо-частотна характеристика приймача, дБ(f); 
– допустиме захисне відношення для приймача, дБ 
2. Характеристики місць розташування об'єктів РЕЗ: 
– географічні координати місця розташування РЕЗ, градуси, хвилини, секунди; 
– висота основи РЕЗ над рівнем моря, м; 
– висота підвісу антени над рівнем Землі, м. 
– значення ефективної висоти, ступеня нерівності, кута просвіту місцевості для різних 

азимутальних напрямків; 
3. Характеристики місцевості: 
– висоти над рівнем моря; 
– покриття (вода, рослинність тощо) та тип забудови місцевості. 
Загальний опис методики 
Запропонована методика передбачає використання моделі розрахунку, що містить 

парну і групову оцінку при простій логіці взаємного впливу РЕЗ в угрупованні, яка заснована 
на імовірнісному (статистичному) підході до оцінки [1]. Проста логіка припускає, що кожен 
з пристроїв у групі можна розглядати як функціонально незалежний від інших засобів. 
Запропонована методика може використовуватись при ЧТП для оцінки можливості 
застосування частотних присвоєнь. 

Розрахунок ЕМС РЕЗ виконується в наступному порядку: 
вибір РЕЗ по територіальній ознаці, які розміщені в межах обмеженої зони 

дослідження; 
добір з РЕЗ, обраних  по територіальній ознаці, що потенційно можуть заважати 

новому частотному присвоєнню РЕЗ по частотній ознаці: 
визначення можливих джерел завад по основному каналу; 
визначення можливих джерел завад по першому сусідньому каналу; 
визначення можливих джерел завад інтермодуляції 3-го порядку; 
розрахунок рівня завад на вході приймача: 
– по основному каналу; 
– по першому сусідньому каналу; 
– інтермодуляції 3-го порядку; 
аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення за результатами розрахунків про 

можливість частотного присвоєння з урахуванням впливу множинної завади або 
необхідності вибору іншої частоти. Для оптимізації розрахунків пропонується аналіз ЕМС 
проводити в два етапи: попередній та детальний. На попередньому етапі проводиться 
попередній відбір та аналіз ЕМС для визначених частот. При детальному аналізі проводиться 
розрахунок ЕМС з урахуванням впливу побічних випромінювань, можливостей блокування 
приймача та впливу інтермодуляційних складових завад. 

1. Визначення критеріїв оцінки ЕМС РЕЗ. Основним критерієм для визначення 
електромагнітної сумісності РЕЗ визначається енергетичний критерій, який виражається 
відношенням сигнал/(шум+завада) при заданих показниках якості, що представляється у 
вигляді коефіцієнта ослаблення завад (коефіцієнта втрат) при вирішенні задач ЕМС РЕЗ [4]: 

                                                                  
( ) ( )fКАfAP

P ∆=∆= чв0
з

c ,                                                  (1) 

де A(Δf) – захисне відношення при заданій частотній розлад Δf між корисним сигналом і 
завадою для визначеного відсотку часу; A0 – захисне відношення по суміщеному каналу для 
визначеного відсотку часу; ( )fК ∆чв  – коефіцієнт, який характеризує ослаблення завади в 
залежності від частотного розладу між корисним сигналом і завадою; Pc – потужність 
корисного сигналу на вході приймача, який зазнає впливу завад. 
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Для цифрових систем додатковим критерієм ЕМС є допустима величина вірогідності 
помилок Рпом, яка не повинна перевищувати визначене значення протягом відповідного 
відсотку часу любого місяця року при необхідному захисному відношенні А0(Рпом). 

2. Визначення загальних втрат розповсюдження радіохвиль. Загальні втрати в 
радіолініях визначаються як відношення потужності сигналу на виході передавача до 
потужності сигналу на вході приймача у реальних умовах розміщення устаткування і 
розповсюдження радіохвиль. Потужність завади на вході приймача може бути визначена [5]: 

Σ−= LРP прдз ,                                                            (2) 
де прдР  – потужність передавача, ΣL  – сумарні втрати в радіолінії, що визначаються: 

( ) ( ) ( ) полчврозппрмпрмпрдпрд LfКLGLGLL +∆++−+−=Σ αα ,                          (3) 
де Lпрд – втрати в тракті між передавачем і передавальною антеною, ( )αпрдG  – коефіцієнт 
підсилення антени передавача в напрямку приймача, Lпрм – втрати в тракті між приймальною 
антеною і приймачем, Lрозп – втрати за рахунок розповсюдження на трасі, ( )fК ∆чв  – 
коефіцієнт частотної вибірковості приймача, Lпол – поляризаційні втрати. 

3. Розрахунок послаблень радіосигналів за рахунок розповсюдження. Розрахунок 
послаблень радіосигналів за рахунок розповсюдження в діапазонах істотно залежить від 
конкретного профілю траси. Так, у випадку відкритої траси втрати за рахунок 
розповсюдження (Lвт) розраховуються як втрати для вільного простору відповідно до 
формули: 

Lвт = 32,5+20⋅lg(f)+20⋅lg(d),                                                     (4) 
де f – частота, МГц; d – протяжність траси, км. 

При закритій або напівзакритій трасі в залежності від діапазону частот та інших 
вихідних даних розрахунки проводяться відповідно рекомендаціям МСЕ-R Р.526, Р.370, 
Р.1546, Р.452[4]. 

4 Урахування характеристик та спрямованості антен при розрахунку параметрів 
ЕМС. Параметри та діаграми спрямованості (ДС) антен, які входять у вирази для розрахунку 
параметрів ЕМС РЕЗ, найбільш вірогідно визначаються на підставі виміру 
електродинамічних параметрів антен в конкретному місці установки. Однак при аналізі 
параметрів ЕМС РЕЗ таких даних найчастіше не існує. Тому для розрахунку ДС 
пропонується використовувати або аналітичні вирази (відомі з теорії антен та рекомендацій 
МСЕ), або вирази, що представляють собою апроксимації статистично усереднених ДС 
антен [4]. Діаграми спрямованості антен (ДСА) описуються в двох площинах – 
горизонтальній і вертикальній. Коефіцієнт підсилення антени в напрямку точки 
спостереження визначається, виходячи з коефіцієнта підсилення антени і нормованого 
значення ДСА для кожної площини: 

( ) ( ) ( )22
0 θ,θ ϕϕ FFGG +−=  ,        (5) 

де G(θ,φ) – коефіцієнт підсилення антени в напрямку точки спостереження (дБ); G0 – 
коефіцієнт підсилення антени в напрямку максимуму випромінювання (дБ); F(φ) – 
нормоване значення ДСА в горизонтальній площині в напрямку точки спостереження (дБ); 
F(θ) – нормоване значення ДСА у вертикальній площині в напрямку точки спостереження 
(дБ).  

5 Визначення коефіцієнта частотної вибірковості приймача. Коефіцієнт частотної 
вибірковості приймача визначає частку завади, що попадає в смугу пропускання приймача і 
визначається [2, 7]: 

( )
( )

( ) ( )( )
,,lg10 прмпрд

0
2

0
чв fff

dfffHfP

dffP
fК −=∆

∆+
=∆

∫
∫

∞

∞

                (6) 

де P(f) – спектральна маска передавача, Н(f) – частотна характеристика ППЧ приймача, fпрд, 
та fпрм – центральні частоти передавача та приймача. 
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Етапи методики. 
Загальний алгоритм проведення частото присвоєння та аналізу ЕМС для РЕЗ рухомох 

радіослужби (рис.1) містить: 
1. Введення початкових даних. 
2. Вибір вільної частоти fnew в межах розрахункової зони. 
3. Вибір діючих РЕЗ в межах розрахункової зони. Вибираються станції, які знаходяться 

в подвійному радіусі зони обслуговування станції d, для якої визначається частота (рис 2.). 
Зона обслуговування визначається відповідно до стандарту для даного виду зв’язку і 
діапазону частот [5]. 

 
Рис.1. 

4. Відбір завадо небезпечних РЕЗ по частотному критерію проводиться на основі 
аналізу завадових ситуацій. Базова станція (БС), для якої проводиться частотне планування, 
разом з мобільною станцією (МС), можуть створювати завади іншим базовим або рухомим 
станціям, а також зазнавати від них. Тому можуть виникати такі завадові ситуації, які 
вимагають наступних різних способів розрахунку. 

Базова станція БСі створює завади іншій базовій станції БС. Для визначення 
відношення сигнал/завада джерело сигналу МС визначається на максимально можливій 
відстані від БС в межах зони обслуговування (рис.3). Тоді очікуваний корисний сигнал Рк і 
завада Рз будуть визначатись: 

Σ−= LPP МСк , 
іі

LPP Σ−= БСз  
де РМС – потужність передавача рухомої станції, РБСі – потужність передавача базової 
станції, яка заважає; ΣL  – сумарні втрати розповсюдження сигналу, 

і
LΣ  – сумарні втрати 
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Базова станція БСі створює завади мобільній станції МС. Для визначення відношення 
сигнал/завада рівень прийому рецептора завад МС визначається на лінії, що з’єднує базові 
станції, на максимальній відстані від джерела сигналу БС і на мінімальній відстані від 
джерела завади БСі у межах своєї зони обслуговування (рис.4). Очікуваний корисний сигнал 
Рк і завада Рз будуть визначатись: 

 
Σ−= LPP БСк , 

іі
LPP Σ−= БСз  

 
де РБС – потужність передавача базової станції. 

У випадку якщо зона обслуговування невідома і неможливо визначити рівень 
очікуваного корисного сигналу, від приймається рівним чутливості МС. 

Мобільна станція МСі створює заваду БС. Для визначення відношення сигнал/завада 
джерело сигналу МС визначається на максимальній відстані від базової станції БС, а 
джерело завад МСі визначається на лінії, що з’єднує базові станції, на максимальній відстані 
від джерела сигналу БС і на мінімальній відстані від джерела завади БСі у межах своєї зони 
обслуговування (рис.5). Тоді очікуваний корисний сигнал Рк і завада Рз будуть визначатись: 

 
Σ−= LPP МСк , 

іі
LPP С Σ−= Мз  

 
де 

іСPМ – потужність передавача мобільної станції завади. 
У випадку якщо зона обслуговування невідома і неможливо визначити рівень 

очікуваного корисного сигналу, він приймається рівним чутливості базової станції. 
Мобільна станція МСі створює заваду іншій мобільній станції МС. Для визначення 

відношення сигнал/завада рівень сигналу на вході рецептору завад МС визначається на 
максимальній відстані від джерела сигналу БС і на мінімальній відстані від джерела завади 
МСі в межах своєї зони ослуговування (рис. 6). Тоді очікуваний корисний сигнал Рк і завада 
Рз будуть визначатись: 

Σ−= LPP БСк , 
іі

LPP С Σ−= Мз . 
 

У випадку коли зона обслуговування невідома і неможливо визначити рівень 
очікуваного корисного сигналу, від приймається рівним чутливості рухомої станції 

         
                               Рис. 2                                                   Рис. 3                              Рис. 4 

                               
                           Рис. 5                                                                       Рис. 6 
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5.  Розрахунок рівня завад Рз на вході приймача по основному і сусідньому каналах 
визначається за формулами (2)-(6) для всіх випадків, визначених в п.4 коли станція, що 
планується, є станцією приймачем(передавачем) корисного сигналу. У випадку декількох 
станцій, що заважають, для визначення сумарної завади пропонується використовувати 
метод складання потужностей [8]: 

∑
=

=
n

i

Ei

E
1

2010lg20 , 

де Еі – значення напруженості поля для кожного з джерел завад, n – число джерел завад, Е –  
ефективне значення сумарної завади. 

6. Аналіз отриманих результатів попереднього розрахунку містить розрахунок 
відношення сигнал/завада для кожного виду завад. Якщо відношення сигнал/завада нижче 
визначеного захисного відношення (1), здійснюється вибір наступної вільної частоти (п.2). 

7. Розрахунок рівня завад від передавача аналогічний п.5 для випадків, визначених в 
п.4 коли завадою є станція, що планується.  

8.  Аналіз отриманих в п.7 результатів попереднього розрахунку містить розрахунок 
відношення сигнал/завада. Якщо відношення сигнал/завада нижче визначеного захисного 
відношення (1), здійснюється вибір наступної вільної частоти (п.2), інакше здійснюється 
перехід до детального аналізу. 

9. Здійснюється відбір РЕЗ за критерієм наближеності. Для подальших розрахунків 
обираються РЕЗ в межах радіусу зони обслуговування. 

10. Проводиться розрахунок можливих завад від відібраних в п.9 станцій по сусіднім 
та дзеркальним каналам, завадам на гармоніках та інтермодуляційним завадам. Розрахунок 
сумарної завади Рз∑ для кожної станції в межах визначеної зони проводиться відповідно 
методиці [9] і містить наступні етапи: 

розрахунок (вимір) величин і форм спектрів завад на вході приймача. 
розрахунок сумарної потужності завад на вході підсилювача радіочастоти. 
визначення сполучень завад, які формують на виході підсилювача радіочастоти 

продукти інтермодуляції на частотах основного та дзеркального каналів. 
визначення величин і форм спектрів продуктів інтермодуляції на виході підсилювача 

радіочастоти. 
визначення сумарної потужності продуктів інтермодуляції на виході фільтра ПЧ. 
порівняння розрахованих значень сумарних потужностей завад із допустимими:. 
 

Pп  < Рпд   та       (7) 
 

Рі
  < РR – Аo,      (8) 

 
де Pп  (Pп)  – сумарний (допустимий) рівень завад на вході приймача, Рі

 – сумарний рівень 
інтермодуляційних складових завад; РR – чутливість приймача; А0 – захисне відношення. 

При одночасному виконанні умов (7)-(8) робиться висновок про виконання умов ЕМС 
відносно розглянутого приймача по блокуванню та інтермодуляції. При невиконанні кожної 
з нерівностей (7)-(8)  робиться вивід про невиконання відповідних умов ЕМС. 

11.  Якщо нове частотне присвоєння призводить до перевищення порогу сумарною 
завадою, здійснюється перехід до вибору нової частоти (п.2). 

12.  Окремо проводиться аналіз об’єктової електромагнітної сумісності для приймача 
РЕЗ, що планується, відповідно методиці [9] (аналогічно п.10).  

13. Визначається необхідне захисне відношення для приймача РЕЗ, що планується, з 
урахуванням частотної вибірковості приймача відповідно (1) та (6).  

14. При перевищенні сумарною завадою визначеного рівня порогу для завад, 
здійснюється перехід до вибору нової частоти (п. 2). 

15. Робиться позитивний висновок про можливість частотного призначення. 
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Висновок 
Запропонована методика базується на сучасних рекомендаціях Міжнародного союзу 

електрозв’язку. Особливістю методики є її орієнтація на практичну реалізацію для 
отримання комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності засобів зв’язку 
рухомої радіослужби спеціального призначення.  

Особливістю методики також є зменшення складності розрахунків шляхом поділення 
аналізу на два етапи – попередній та детальний. На попередньому етапі здійснюється вибір і 
аналіз ЕМС РЕЗ за частотно-територіальною ознакою.  

На етапі детального аналізу проводяться розрахунки ЕМС з урахуванням можливого 
впливу побічних та інтермодуляційних випромінювать, а також можливості блокування 
приймачів при розташуванні групи РЕЗ в обмеженому просторі.  

Також запропонована методика передбачає зменшення обсягу складних розрахунків 
для окремих складових (часткових) задач аналізу ЕМС, які вимагають надлишок точних 
вихідних даних (щодо параметрів устаткування, рельєфу, параметрів розповсюдження 
радіохвиль тощо), при відсутності частини яких (або зниженні їх точності) складні 
розрахунки за запропонованими МСЄ методиками можуть привести до неприйнятних 
результатів. 

На основі запропонованої методики проводиться розробка алгоритмів та спеціального 
програмного забезпечення (ПЗ) аналізу ЕМС РЕЗ для подальшого використання 
спеціальними користувачами РЧР України. 

В подальших дослідженнях пропонується удосконалити методику та відповідні 
алгоритми для врахування особливостей та характеристик окремих РЕЗ спеціального 
призначення. 
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