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У статті представлено аналіз методів оцінки електромагнітної сумісності засобів радіозв'язку. 

Особливу увагу приділено умовам щільного (локального) розташування антенних систем на об’єкті.  
 

Кузавков В.В., Зарубенко А.О. Анализ методов оценки электромагнитной совместимости средств 

радиосвязи. В статье приведен анализ методов оценки электромагнитной совместимости средств 

радиосвязи. Основное внимание уделено условиям плотного (локального) размещения антенных систем на 

объекте. 
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Постановка задачі в загальному вигляді. Розвиток технологій ефективного 

використання радіочастотного спектра не послаблює проблеми забезпечення 

електромагнітної сумісності (ЕМС) засобів радіозв’язку (ЗРЗ). Специфіка роботи радіо 

засобів у нових умовах вимагає подальшого розвитку методології оцінки ЕМС радіо засобів. 

Досвід отриманий під час проведення АТО на сході України, в підрозділах зв’язку Збройних 

сил України свідчить про те, що питання забезпечення електромагнітної сумісності ЗРЗ 

стоїть дуже гостро. 

Використання цифрових стандартів в системах радіозв’язку дозволяє проводити 

поглиблені дослідження електромагнітної сумісності радіозасобів, оскільки в їхніх описах 

з’явилися характеристики і параметри ЗРЗ, необхідні для аналізу позасмугових сигнальних і 

шумових випромінювань передавачів та нелінійних ефектів у радіоприймальній апаратурі. 

При цьому організація роботи сучасних систем зв’язку значно ускладнилася і тягне за собою 

необхідність розробки відповідних методів та методик аналізу ЕМС, здатних відображувати 

принципи функціонування засобів і мереж зв’язку у нових умовах. 
На сьогодні, для аналізу ЕМС ЗРЗ, розташованих в дальній зоні (на відносно великих 

відстанях один від одного), спостерігається тенденція до використання статистичного 

імітаційного моделювання [1 – 3]. Для ЗРЗ, які встановлено локально (в межах одного 

рухомого об’єкта), застосовуються детерміновані методи та моделі [4 – 6]. 

З метою визначення вимог до методу оцінки ЕМС ЗРЗ, розміщених локально, 

показників та критеріїв оцінки ЕМС ЗРЗ – проведено аналіз методів оцінки ЕМС ЗРЗ. 

Аналіз останніх публікацій. Аналіз робіт в області ЕМС [1 – 6] також дозволяє 

виділити методи визначення умов ЕМС РЕЗ: 

теоретичний метод прогнозування втрат на трасі поширення завад від джерела до 

приймача, залежного від впливу цих завад з використанням різних моделей поширення 

радіохвиль і подальшого розрахунку умов сумісності РЕЗ (координаційної відстані, норм 

частотно-територіального розносу і т. д.); 

експериментальний метод, заснований на вимірах напруженості поля завад (щільності 

потоку потужності) на вході приймального тракту РЕЗ, залежного від впливу завад, 

подальшого порівняння виміряних значень з пороговим рівнем чутливості і визначенням 

умов спільної роботи РЕЗ. 

Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів – здатність обладнання (РЕЗ) 

задовільно функціонувати у електромагнітній обстановці (ЕМО) без створення 

неприпустимих електромагнітних завад іншому обладнанню (РЕЗ) [7]. В основі рішення 

задачі оцінки ЕМС лежить схема, представлена на рис 1. 
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Рис.1 Структурна схема аналізу ЕМС сукупності РЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичним методам присвячені роботи [1 – 3, 8 – 11]. При цьому для оцінки ЕМС 

задається розподіл частоти, потужності випромінювань, координати місця знаходження, 

характеристики направленості антен та ін. По заданим параметрам визначається статистична 

електромагнітна обстановка (ЕМО) і проводиться оцінка впливу ЕМО на функціонування 

ЗРЗ. Статистичний підхід дозволяє визначити ймовірність відповідності заданим критеріям 

ЕМС. Застосування статистичного підходу виправдано для сукупностей ЗРЗ, розташованих 

на значних територіях. Одним з відомих методів статистичної оцінки ЕМС є метод Монте-

Карло [6, 12]. Метод реалізовано в складі програм оцінки електромагнітної обстановки 

SEAMCAT (Spectrum Engineering Advanced Monte-Carlo Analysis Tool).  
Недоліком статистичного підходу є відсутність можливості проведення детальної 

оцінки ЕМС, визначення механізмів виникнення завад, визначення найбільш небезпечних 

випромінювань і найбільш уразливих каналів прийому, визначення ступеня небезпеки різних 

видів завад з урахуванням фактичних характеристик ЗРЗ (РЕЗ). У цьому сенсі 

альтернативним є детермінований підхід до оцінки ЕМС, представлений у низці робіт [4 – 6, 

13 – 16]. При детермінованому підході величини, які відображаються моделями (модель 

характеристики випромінювань передавача (ПРД), моделлю антенно-фідерного пристрою 

(АФП), моделлю середовища розповсюдження радіохвиль, моделлю характеристики 

вибірковості по каналах прийому приймача (ПРМ), а також процесами взаємодії ЗРЗ) є 

детермінованими. В ході оцінки ЕМС структури, представленої на рис. 1, здійснюється 

перебір пар передавач (ПРД) Тn(T=1 ...n) – приймач (ПРМ) Ri(R=1 ... i) і аналіз дуельних 

ситуацій в кожній парі. Вперше такий підхід був запропонований Д. Уайтом [14, 17], а в 

роботах інших авторів [18] отримав назву моделі диференціального вкладу (МДВ). Парна 

оцінка дозволяє оцінити вплив окремого передавача і з сукупності передавачів, вибрати ті, 

які створюють завади для ПРМ, або викликають ефект блокування [19]. 
Метою статті є висвітлення порівняльного аналізу методів аналізу ЕМС для засобів 

радіозв’язку, встановлених на локальному об’єкті та визначення вимог, показників та 

критеріїв оцінки ЕМС. 

Основна частина. В основі аналізу ЕМС лежать три компоненти ЗРЗ – джерело завади, 

рецептор завади і шлях, по якому завада надходить від джерела до рецептора. Джерелом 

завади є радіопередавач (РПД) з антеною, рецептором – радіоприймальний пристрій (РПП) зі 

своєю антеною, а шляхом розповсюдження – простір між передавальною і приймальною 

антенами. 

Антенний тракт РПП є найменш завадозахищеним. Для нього важко або неможливо 

використовувати традиційні методи (фільтрація та екранування) придушення завад. Тому в 

подальшому будемо розглядати завади, які потрапляють на вхід приймача через антену. 

Схема (представлена на рис. 1) може бути використана для аналізу як внутрішньосистемної 

ЕМС (сукупність ЗРЗ утворює деяку систему), так і міжсистемної ЕМС (коли пристрої 

належать різним системам), на них ми зупинимося нижче. Схема (рис. 1) реалізує МДВ і 

заснована на аналізі впливу випромінювань як кожного окремого джерела завад на якість 

роботи приймача, так і сукупності джерел завад. В останньому випадку (вважаючи що 

випромінювання різних джерел незалежними) оцінюють сумарну потужність завад на вході 

приймача, наведену до смуги пропускання приймача на частоті його налаштування, і далі 

розглядають вплив цієї сумарної потужності на робочі характеристики РПП. Повна оцінка 

ЕМС сукупності ЗРЗ передбачає послідовний аналіз робочих характеристик кожного РПП, 
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які входять до складу зазначеної сукупності. Для реалізації методики, заснованої на 

представленій моделі, необхідно мати математичні моделі передавачів, антен, середовища 

розповсюдження, приймачів, а також критерії за якими приймається рішення про 

забезпечення чи відсутність сумісності ЗРЗ. 
Аналіз ЕМС проводитися поетапно, а аналізована конфігурація повинна враховувати 

всі деталі та інформацію по кожному компоненту, для опису яких використовують 

математичні моделі. Математичні моделі передавачів описують випромінювання 

передавачів, а математичні моделі антен і середовища розповсюдження – зміну параметрів 

цих випромінювань при їх проходженні від виходу передавача до входу приймача. 

Антена в засобах зв’язку є пристроєм перетворення просторових електромагнітних 

хвиль. При випромінюванні антена перетворює електричні сигнали в радіохвилі, при 

прийомі відбувається зворотний процес. При аналізі ЕМС ЗРЗ різного призначення, їх антени 

виконують обидва перетворення. Більшість антен є пасивними структурами, для яких 

справедливий принцип взаємності. Згідно з цим принципом всі властивості антен, які 

визначаються відношенням полів, залишаються одними і тими ж незалежно від 

перетворення. Принцип взаємності дозволяє визначати ряд характеристик антен в режимі 

випромінювання і використовувати в режимі прийому. Принцип взаємності дозволяє 

використовувати для оцінки ЕМС однакові математичні моделі антен для ПРМ та ПРД, 

оскільки моделі використовують властивості антен, що визначаються відношенням полів. 

В якості основної математичної моделі антени при оцінці ЕМС використовується 

математичний опис діаграми направленості антени. Однак, у випадку локального 

розташування антен, математичний опис діаграми направленості антени відсутній, оскільки 

в ближній зоні хвиля не сформована. Це визначає специфіку аналізу ЕМС ЗРЗ, встановлених 

на одному об’єкті [20]. Отримати математичну залежність коефіцієнта підсилення від 

відстані можливо для простих антен (напівхвильовий вібратор) в ідеальних умовах (на 

ідеальній поверхні) [21, 22]. Використовувати ці результати можна в обмежених ситуаціях. 

При оцінці рівнів шкідливих сигналів (у приймальній антені близько розташованої до 

передавальної антени), використовують відповідний параметр – коефіцієнт зв’'язку антен. 

Під цім коефіцієнтом розуміють відношення: 

PPL ААA прмпрд / , 

де PА прд– потужність, підведена до антени передавача; PА прм – потужність, отримана на 

навантаженні прийомної антени) (в децибелах).  

Оцінку коефіцієнта зв’язку можливо здійснити: 

за результатами вирішення електродинамічної задачі; Задача, зазвичай, описується 

інтегральним, диференціальним або інтегро-диференціальним рівняннями, які зв’язують 

струми, розподілені за основними елементами передавальної антени, з полем 

випромінювання і струмами, наведеними цим полем на навколишні елементи, в тому числі 

на приймальні антени. Кожен метод опису має певні практичні обмеження, вимагає 

докладної інформації про геометрію антен і елементи конструкцій, які оточують антени. 

Використання статистичних даних про результати вимірювань коефіцієнтів зв’язку між 

антенами в ситуаціях, аналогічній, що розглядається (якщо такі дані є). 

за наближеними формулами для оцінки коефіцієнтів зв’язку між близько 

розташованими антенами певного виду. Так для антен, які представляють собою 

ненаправлені в горизонтальній площині вертикальні диполі, у вільному просторі (відстань 

між антенами d<6 м) зв’язок між антенами можна оцінити, використовуючи наступні 

наближені формули (рис. 2) [23]: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.2 Конфігурації антен: а – вертикальна, б – горизонтальна, в – ешелонована 
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для вертикальної конфігурації антен (дБ): 

);λ/lg(4028ν hL   

для горизонтальної конфігурації антен (дБ): 
);()λ/lg(2022 GGdL RTh   

для ешелонованої конфігурації антен (дБ): 

π

.arctg 2
)( ν1

(h/d)
LLLL hh  ; 

де Lv – вертикальна розв’язка (дБ); Lh – горизонтальна розв’язка (дБ); Ll – розв’язка уступу 

(дБ); h – рознос антен по вертикалі; d – горизонтальний рознос антен; λ – довжина хвилі; GT, 

GR – ефективне підсилення антен, (в ближній зоні близько до 0 dBi). 
або: 

,дБ),75(роз  LL  

де Lроз – ослаблення електромагнітної хвилі при розповсюдженні у вільному просторі (дБ).  
Аналіз ЕМС сукупності засобів зв’язку може відбуватися за фіксованими 

даними(виконується оцінка внутрісистемної ЕМС) – заздалегідь визначено число, взаємне 

розміщення, робочі частоти і параметри сигналів множини ЗРЗ (мова йде про розробку 

частотно-територіального плану мережіяк єдиної системи). 
При аналізі міжсистемної ЕМС ситуація виглядає інакше. А саме: 
є сукупність ЗРЗ, яку розглядають як систему і яку планують ввести в експлуатацію; 
визначено розміщення ЗРЗ; 
встановлено робочі частоти і параметри сигналів; 
розроблено частотно-територіальний план розміщення ЗРЗ, який задовольняє умовам 

внутрісистемної ЕМС. 
При цьому потрібно встановити, чи забезпечується сумісність цієї сукупності з 

функціонуючими засобами (які входять в інші сукупності). В цьому випадку для кожного 

приймача формують множину потенційно небезпечних передавачів. Відбір здійснюють 

використовуючи територіальні та частотні критерії. Множина небезпечних передавачів не 

повинна складатися тільки з передавачів функціонуючих ЗРЗ (якщо РПП належить 

функціонуючому ЗРЗ) або тільки з передавачів системи, запланованої до введення в 

експлуатацію (якщо приймач входить до складу РЕЗ цієї системи). 
Практична реалізація визначеного підходу вимагає наявності множини математичних 

моделей (для кожного блоку (рис. 1)). Розмір множини залежить від: 
видів чинників, які заважають; 
обмежень на область застосування моделей; 
множини типів засобів зв’язку. 
Процедура аналізу ЕМС сукупності ЗРЗ проводиться з урахуванням вимог: 

початкові аналітичні методи повинні бути „жорсткимиˮ – аналіз виконується для 

ситуації „найгіршого випадкуˮ; 
методологія аналізу повинна бути надлишковою; 
аналіз повинен проводитися поетапно – велике число проходів по конфігурації з 

внесенням в аналіз додаткових деталей і нової інформації при кожному проході. 
Зазначені вимоги стосуються методів, які використовують детермінований опис 

досліджуваних ситуацій (спрямованих на аналіз ЕМС ЗРЗ, встановлених на локальному 

об’єкті). 

При використанні статистичного (імітаційного) моделювання невизначеність окремих 

параметрів опису закладається в закони розподілу цих параметрів. Саме велика кількість 

параметрів та умов, як правило призводить до „викривленняˮ кінцевого результату. Для 

отримання достовірних імовірнісних оцінок ЕМС потрібен значний обсяг вибіркових 

значень (значна кількість прогонів імітаційної моделі). 
Оскільки в методі послідовно розглядаються всі передавачі (або певні комбінації 

передавачів), які можуть створити заваду прийому корисного сигналу, то методика дозволяє 

не тільки виявити несумісні ЗРЗ, а й вказати причини, за якими ЕМС не забезпечується, 
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Рис.3 Узагальнена робоча характеристика ЗРЗ 
 

тобто в повному обсязі є інформація для прийняття рішень про заходи щодо забезпечення 

ЕМС. 

Умовами для погіршення характеристик прийому корисного сигналу є: 
часові умови (корисний сигнал і завада повинні діяти одночасно); 
частотні умови (частота завади повинна знаходитися в смузі основного, побічного чи 

найближчих сусідніх каналів прийому). 
Математична модель приймача описує його чутливість до завад і нелінійні ефекти, які 

можуть виникати при впливі потужних зовнішніх завад. Якість роботи засобів радіозв’язку 

(для прийняття остаточного рішення про електромагнітну сумісність) оцінюється на підставі 

критеріїв. Зазначені критерії визначають ступінь впливу завад на якість прийому корисного 

сигналу. При цьому необхідно врахувати зовнішній електромагнітний фон, створюваний 

природними і індустріальними завадами. 

Якщо критерії не виконуються, то характеристики ЗРЗ не задовольняють вимогам.  

Розкриємо деякі поняття.  

Критерії оцінки ЕМС. Рішення про ЕМС сукупності ЗРЗ, приймають на основі аналізу 

якості роботи кожного ЗРЗ, випромінюваннями цих ЗРЗ та джерелами індустріальних і 

природних завад. Рецепторами електромагнітних полів є РПП. Якість роботи оцінюють 

якістю виконання ЗРЗ свого функціонального призначення. Оскільки якість прийому 

корисного сигналу і виконання функціонального призначення ЗРЗ залежить від енергетичних 

співвідношень між корисними сигналами і завадами, то робочу характеристику ЗРЗ можна 

визначити як залежність відношення – сигнал/завада (S/I) (відношення потужностей сигналу 

(S) і завади (I), відношення енергій сигналу і завади). 

Узагальнена робоча характеристику ЗРЗ зображена на рис. 3, де по осі ординат 

відкладено якість роботи ЗРЗ (Q), а по осі абсцис відношення сигнал/завада (S/I). Якість 

роботи зростає зі збільшенням відношення S/I. Робоча характеристика конкретного ЗРЗ 

відрізняється від наведеної на рис. 3 тим, що по осі ординат відкладається значення, 

конкретного параметра, яке визначає цю якість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Робоча характеристика може бути використана для оцінки впливу перешкод, які 

надходять по основному або побічному каналах прийому. При оцінці нелінійних ефектів в 

РПП використовують обмеження на рівні завад, пов’язаних з цими ефектами. Якщо дані, 

необхідні для оцінки нелінійних ефектів ЗРЗ відсутні, то орієнтуються на теоретичні та 

емпіричні моделі і параметри моделей, отримані емпіричним шляхом. 
Робоча характеристика залежить від виду приймача ЗРЗ і його функціонального 

призначення (аналогова чи цифрова система зв’язку, радіолокаційна або радіонавігаційна 

система і т. ін.), від виду і параметрів модуляції корисного сигналу і завади. На якість 

прийому впливає рознос частот між корисним сигналом і завадою.  

Щоб оцінити якість роботи ЗРЗ, потрібно мати робочі характеристики для кожної 

можливої комбінації корисного сигналу і завади, різних сполучень їх параметрів модуляції.  
На практиці ця умова нездійсненна і доводиться використовувати менший обсяг 

інформації. Заваду, яка має структуру ідентичну структурі корисного сигналу, розглядають, 

як найбільш небезпечну, і саме для неї визначають робочу характеристику. Також часто 
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використовують робочу характеристику для завади по сумісному каналу, замінюючи реальну 

заваду – еквівалентною завадою на частоті настройки приймача. У деяких випадках така 

заміна може бути некоректною, оскільки існують ситуації, коли завада, що має невелику 

розбіжність щодо частоти корисного сигналу, надає на нього більш згубний вплив, ніж 

завада, частота якої точно відповідає частоті корисного сигналу. 

Оскільки при аналізі ЕМС структура приймачів і параметри їх каскадів, необхідні для 

розрахунку рівнів сигналів і завад на виході РПП – невідомі, аналіз ЕМС виконують на 

основі енергетичних співвідношень сигналу і завад на вході приймача, перетворених з 

урахуванням частотної вибірковості РПП. 
Виконання цих умов дозволяє розглядати заваду як потенційно небезпечну. Реальна 

небезпека визначається рівнями корисного сигналу і завади на вході приймача, 

сприйнятливістю і вибірковістю РПП. 
Для зручності розрахунків робочу характеристику часто замінюють спеціально 

підібраним порогом (або граничним відношенням (S/I) на рис. 4. Поріг вибирають, виходячи 

з необхідної якості роботи Qнеобх. 

Залежно від вихідних даних, задачі розраховують або визначають, використовуючи 

технічні дані, представлені в специфікаціях на систему, рівень корисного сигналу S або 

відношення сигнал/шум (S/N). Далі для кожної пари „заважаючийˮ передавач – аналізований 

приймач обчислюють рівень завади I або відношення завада/шум (I/N). 

Відношення S/N визначає потенційно досяжну якість роботи ЗРЗ в умовах, коли завада 

відсутня. При аналізі ЕМС припускають, що це відношення не гірше, ніж потрібне за 

умовами задачі. Якщо сигнал і завада мають однакові статистичні характеристики, то 

відношення I/N показує наскільки потрібно збільшити рівень корисного сигналу, щоб при 

наявності завади якість роботи ЗРЗ зберігалася такою, як і за її відсутності.  

Відношення I/N може бути використано і для безпосередньої оцінки погіршення 

функціонування ЗРЗ. Якщо при відсутності завади якість роботи визначається відношенням 

S/N, а при її наявності відношенням S/(I+N), то коефіцієнт R, що визначає ступінь 

погіршення функціонування, може бути представлений як функція відношення I/N: 

I/N+
=

S/N

N)+S/(I
=R

1

1  

або: 
);/()]/([ NSNISR   

Маючи значення S або S/N і I або I/N, можна визначити розрахункове відношення 

сигнал/завада (вважаючи, що кожний доданок представлено в децибелах відносно одного 

рівня): 

);/()/()/( NINSISIS роз   

і порівняти з пороговим рівнем. Для тих пар, у яких (S/I)роз<(S/I)пор, якість роботи 

порушується повністю або частково. В цьому випадку необхідне придушення завади  (дБ), 

складає: 

;)/()/( розпор ISIS   

Враховуючи наявність похибок розрахунку відношення S/I і випадковий характер 

рівнів сигналу і завад, необхідний деякий запас , до отриманого значення придушення, тому 

остаточне значення необхідного придушення завади 1, становить (рис. 3): 
;δ1   

Оцінив значення 1 та виходячи з можливостей ЗРЗ, можливо розглядати заходи, за 

допомогою яких можливо досягнути необхідного придушення завади.  
Розглянута однопорогова модель оцінки ЕМС дає інформацію в бінарному вигляді, а 

саме, має чи не має місце бажана якість роботи ЗРЗ. Модель ігнорує той факт, що існує 

перехідна область, де ЗРЗ працює задовільно. Ця область має значний розмір для аналогових 

систем (10...15 дБ) і досить різко виражений пороговий характер для цифрових систем 

(всього 3...4 дБ). Розробки методик оцінки ЕМС на основі багатопорогових моделей привели 
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Рис.4 Багатопорогова модель оцінки якості роботи ЗРЗ 

 

до того, що МСЕ рекомендує використовувати чотири пороги, які визначають п’ять градацій 

якості, як це представлено на рис. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4 можливо трактувати наступним чином: 

5 – відмінна якість: спотворень сигналу або присутності завади непомітно; 

4 – гарна якість: присутня невелика завада, що не викликає спотворення; 
3 – задовільна якість: має місце завада, що викликає легке спотворення; 
2 – погана якість: завада значна, викликає спотворення, робота ЗРЗ незадовільна; 
1 – дуже погана якість: сильна завада робить роботу ЗРЗ неможливою. 

Аналогічні градації якості можна ввести для прийому цифрової інформації, де якість 

прийому може бути охарактеризована значенням частоти (або ймовірності) помилок при 

прийомі біта інформації (BER). 
З градаціями якості пов’язано поняття „захисне відношенняˮ – певна при зазначених 

умовах мінімальна величина відношення корисного сигналу до завади на вході приймача, 

виражена в децибелах, яка дозволяє отримати встановлену якість прийому корисного 

сигналу на виході приймача [24]. Даний параметр незначно залежить від якості ЗРЗ, а 

визначається в першу чергу системними параметрами. 
Таким чином, відношення (S/I) i (i = 1...5), що визначають межі між градаціями якості, є 

захисними відношеннями, оскільки представляють мінімальне значення відношення 

сигнал/завада, яке дозволяє отримати якість прийому корисного сигналу, відповідної i-ої 

градації якості.  
Якщо (S/I)>(S/I)i, то якість роботи ЗРЗ не гірше, ніж якість, що відповідає i-ій градації. 

Якщо (S/I)<(S/I)i, то якість роботи ЗРЗ не краще, ніж якість, що відповідає і-ої градації якості. 

Поняття „захисне відношенняˮ є основним критерієм оцінки ЕМС, при дії завади по 

основному каналу прийому. При використанні цього критерію, за вихідними даними 

розраховують відношення сигнал/завада на вході приймача і порівнюють його з захисним 

відношенням, що визначає необхідну якість роботи ЗРЗ. Якщо розрахункове відношення 

сигнал/завада не менше захисного відношення, то якість буде забезпечена, а отже і ЕМС. В 

іншому випадку приймається рішення про відсутність ЕМС. 

Значення захисного відношення може бути отримано або з робочої характеристики 

(якщо така є), або розрахунковим шляхом, або за допомогою вимірювань. Оскільки робоча 

характеристика залежить від виду завади і її значення щодо робочої частоти приймача, то і 

захисне відношення залежить від цих параметрів. У стандартах і рекомендаціях МСЕ 

„захисне відношенняˮ вказують для завад по основному каналу прийому. Найбільш часто 

приводять значення захисного відношення для завади, що має структуру, аналогічну 

структурі корисного сигналу, тобто для завади клас випромінювання і параметри 

випромінювання якої збігаються з корисним сигналом. Для різниці сигналу і завади, що 

лежать між точками, значення захисного відношення визначають, використовуючи лінійну 

інтерполяцію захисного відношення. 
Другий параметр, який характеризує можливість роботи РПП поблизу потужних 

джерел завад – це ефект блокування. Для оцінки ефекту блокування приймача в якості 

критеріїв можуть бути використані: 
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допустимий рівень блокування завади на вході приймача; 
необхідне відношення сигнал/шум на виході приймача. 

У стандартах на сучасні системи зв’язку вказують мінімальний рівень сигналу, з якого 

починається ефект блокування [25, 26]. Існують також залежності цього рівня від частотного 

розстроювання сигналу завади, щодо частоти приймача. У таких випадках цей рівень 

блокування використовують як поріг, з яким порівнюють розрахункове значення рівня 

завади на вході приймача. Якщо розрахункове значення завади буде менше порогу, 

встановленого для ефекту блокування – блокування буде відсутнє, і ЕМС буде забезпечена. 
Для аналогових сигналів, коли інформація про мінімальний рівень завади, відсутня, 

використовують критерій необхідного відношення сигнал/шум на виході приймача, тобто 

ставлять мінімальне відношення сигнал/шум, при якому буде забезпечена необхідна якість 

прийому сигналу. Наприклад, відношення сигнал/шум, при якому визначається чутливість 

приймача. Також можна застосувати відношення сигнал/шум, отримане на підставі, вказаної 

на рис. 3 робочої характеристики приймача. Далі розраховують рівень корисного сигналу на 

вході приймача і відношення сигнал/шум на його виході за відсутності блокуючої завади. 

Залежно від вихідних даних, задачі розрахунку можна виконати за однією із наведених 

нижче формул: 
NFBSNS Rх  )lg(10174)/( вхви  

або: 
чутвхвих )/()/( NSPSNS R   

де (S/N)вих – відношення сигнал/шум на виході приймача (дБ); Sвх – рівень корисного сигналу 

на вході приймача (дБм); BR – смуга пропускання приймача (Гц); NF – коефіцієнт шуму 

приймача, дБ; PR – чутливість приймача (дБм); (S/N)чут – відношення сигнал/шум, при якому 

вимірювалася чутливість (дБ). 
Маючи мінімально необхідне відношення сигнал/шум і відношення сигнал/шум за 

відсутності блокуючої завади, можливо оцінити допустиме зниження цього відношення при 

блокуванні, (S/N)доп(дБ). Розрахувавши значення (S/N) при наявності блокуючої завади, 

можна порівняти його з (S/N)доп. Вимоги ЕМС забезпечується, якщо: 

(S/N) <(S/N)доп. 
Критерії ЕМС, пов’язані з процесами, які відбуваються в ПРМ при впливі на нього 

зовнішніх перешкод, дозволяють не тільки виявити завади в аналізованій сукупності ЗРЗ, а і 

проаналізувати яким чином випромінювання кожного конкретного передавача впливає на 

прийом сигналу.  

Якість роботи ЗРЗ можливо оцінювати і за іншими критеріями, наприклад: ймовірність 

завади при прийомі корисного сигналу або ймовірність виконання РЕЗ свого 

функціонального призначення. В цьому випадку необхідна ймовірність має бути заданою, 

оскільки вона використовується в якості порога, з яким порівнюють оцінки, отримані за 

результатами аналізу ЕМС. Якщо відома спільна щільність розподілу корисного сигналу і 

завади, то зазначені ймовірності можуть бути визначені аналітично. На практиці для 

складних угруповань ЗРЗ така інформація відсутня. Тому ці ймовірності оцінюють за 

допомогою статистичного імітаційного моделювання роботи сукупності ЗРЗ. Але це не 

забезпечить достовірну оцінку ЕМС в ближній зоні.  

Представлені критерії знаходять практичне застосування найбільш часто. Однак, слід 

зауважити, що є й інші критерії, пов’язані з функціональним призначенням або специфікою 

роботи РЕЗ. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз показав, що розглянуті методи не 

забезпечують в повному обсязі оцінку ЕМС ЗРЗ на локальному об’єкті оскільки: 

при використанні статистичного методу відсутня можливість проведення детальної 

оцінки ЕМС, пов’язана з визначенням механізмів виникнення завад, визначення найбільш 

небезпечних випромінювань і найбільш уразливих каналів прийому, визначення ступеня 

небезпеки різних видів завад з урахуванням фактичних характеристик ЗРЗ; 
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низка методів, що використовує детермінований підхід в якості основної математичної 

моделі антени при оцінці ЕМС застосовує математичний опис діаграми направленості 

антени. Однак, у випадку локального розташування антен, математичний опис діаграми 

направленості антени відсутній оскільки в ближній зоні хвиля не сформована; 

методи, що використовують оцінку внутрісистемної ЕМС не дають можливості 

встановити чи забезпечується сумісність сукупності ЗРЗ з функціонуючими засобами (які 

входять в інші сукупності). 

Враховуючи вищеперераховані особливості методів, в подальшому досліджені 

пропонується розробити вдосконалений метод оцінки ЕМС ЗРЗ на локальному об’єкті, який 

буде використовувати: 

математичні моделі приймача, передавача і антени з середовищем розповсюдження 

радіохвиль; 

міжсистемний аналіз, результати якого повинні виконувати ситуації „найгіршого 

випадкуˮ; 
детермінований опис досліджуваних процесів; 

оцінку відповідності характеристик ЗРЗ вимогам ЕМС (на підставі багаторангової 

моделі оцінки); 

критерії ефекту блокування, оскільки саме вони в повному об’ємі характеризують 

можливість роботи ЗРЗ поряд з джерелами потужних завад. 

Крім того необхідно враховувати:  

фактичну електромагнітну обстановку, включаючи випромінювання на гармоніках і 

субгармоніках;  

фактичні параметри і характеристики ЗРЗ; 

рівні індустріальних і природних завад. 

Слід зазначити, що зі збільшенням кількості ЗРЗ – збільшується розрахункова 

складність задачі. Практичне застосування детермінованого підходу до оцінки ЕМС, в 

деякому сенсі, обмежується даною обставиною. 
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