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Резюме: Представят се елементи от процеса на измерване на електромагнитните полета и анализ на
резултати за сумарното ниво на електромагнитните полетата в съответствие в националното законодателство,
проведени на територията на Нов Български Университет (НБУ). Използван е уред SRM-3006, окомплектован
с набор от изотропни широколентови антени на фирмата NARDA. Получените данни доказват, че измерените
нива на електромагнитни полета са безопасни, съгласно действащото национално законодателство.
Ключови думи: електромагнитно поле, специфична плътност на мощността, интензитет на електрическо
поле, интензитет на магнитно поле.

1. Въведение
Приложението на клетъчните технологии
за радиодостъп са в основата на съвременните
мобилни комуникации. При тях вместо един мощен радиопредавател, с който се покрива целия
териториален обхват на мрежата, се използват
множество предаватели с много по-малка мощност. Областта на покритие се разделя на множество по-малки подобласти, наречени клетки. Това
е необходимо, за да може мобилната мрежа да
осъществи своето предназначение, като осигури
телекомуникационни услуги на всеки потребител
по всяко време и всяко място от мрежата.
Поради тези особености през последните
години с развитие на инфраструктурата на мобилните оператори се появиха множество базови
станции, особено в населени територии, монтирани на покриви на сгради, улични стълбове и др.
Техният брой и място се определя от техническа
необходимост, за осигуряване на връзка с мобилните потребители на мрежата. Поради тази причина, при силно урбанизирани райони, където има
голямо струпване на абонати се увеличава гъстотата на клетките. Те са с по-малки размери, като се
намалява излъчената мощност на предавателите
на базовите станции. Наред с това съществуват
и други радиокомуникационни системи, които
излъчват електромагнитни вълни, спадащи към
групата на нейонизиращите лъчения.
Увеличаването на гъстотата на радиокомуникационните източници на електромагнитни вълни
доведе до повишаване на изкуствено създадения
фон от нейонизиращи лъчения, разпростиращ се
в широки честотни граници, особено в градска
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среда. При тази ситуация в обществото остава
впечатлението, че изградените базови станции
и предавателите на други радиослужби излъчват електромагнитни полета, които надвишават
многократно утвърдените норми и стандарти, а в
някои случаи оказват и влияние върху здравословното състояние на населението. От много години
дискусиите в обществото и медиите продължават,
но все още въпросите стоят открити.
Еднозначен отговор може да се даде само след
обективен анализ на факти и резултати. Необходими са денонощни измервания на нивата на електромагнитното поле, за да се отговори на въпроса
дали се надвишават приетите норми и стандарти
за пределно допустимите нива на електромагнитни лъчения. В настоящата работа са представени
данни от проведени измервания на електромагнитните полета, създавани от излъчващи устройства в района на сградите на НБУ. Проведените
експериментални измервания и интерпретирането
на резултатите са извършени във връзка с дипломно проектиране на Никола Петев Петков, студент
от магистърска програма „Телекомуникации” при
Нов Български университет, както и в резултат на
дейността по приключилия първи етап на договор
№ДФНИ-Б01/0017/27.11.2012 г., финансиран по
ФНИ при МОН.

2. Норми за нейонизиращото лъчение
Всяка държава определя свои норми за нейонизиращо лъчение по различни критерии и
достоверно определен механизъм на въздействие,
поради което се среща голямо разнообразие от
стойности. Като цяло има въведени норми за
плътност на потока на мощността S, респективно

интензитета на електрическото Е и интензитета
на магнитното поле H, като характеристики на
електромагнитното поле на радиопредавателните
съоръжения, в частност базови станции, телевизионни кули и др. Един от най-широко прилаганите нормативни документи в това отношение е
европейската препоръка Council Recommendation
of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of
the General Public to Electromagnetic Fields (0 Hz
to 300 GHz), Rec. 1999/519/EC [1]. Има редица
случаи, когато се нормира параметърът SAR (коефициент на специфична абсорбирана мощност),
характерен за всяко персонално мобилно устройство, както е например в САЩ и в Европейския
съюз. Освен това има въведени както защитни
норми за населението (safety standards), така и
за персонала, който по принцип работи в среда
с подобно електромагнитно излъчване (в радио
и телевизионни кули, радарни установки и др.).
Отделно има и въведени военновременни норми.
Нормите за електромагнитни полета в дадена
страна се определят 1) в зависимост от честотата;
2) за плътност на потока на мощността в W/m2
(над 300 MHz), или поотделно за интензитет на
електрическо (V/m) и за интензитет на магнитно
поле (A/m) (под 300 MHz), както и за SAR във
W/kg; 3) поотделно за население и за персонал
(в последния случай се определя и максимално
време за пребиваване в зоната на облъчване).
Измерванията на осреднените стойности
на плътността на потока на микровълновата
мощност в околната среда на хората (далече от
излъчватели) показват, че те са много под стойностите на приетите хигиенно-защитни норми.
В табл.1 и табл.2 са дадени стойностите на пределно-допустимите нива на електромагнитно
излъчване за населението в България, съгласно
Наредба №9 [2] за пределно допустимите нива
на електромагнитни полета в населени територии
и определяне на хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти на МЗ и МОС (ДВ, бр. 35 от
1991 г., попр. ДВ. бр. 38 от 14 май 1991 г., изм.
ДВ. бр. 8 от 22 януари 2002 г.) и същите норми,
сравнени с други държави.
Прави впечатление, че някои от стойностите
се различават 100 пъти – например, нормата за S в
България и в държави от Европейския съюз. Това
се дължи на различното значение, което се предава на нетоплинните механизми на въздействие
в някои Източно-европейски държави и Русия,
както и в някои други държави като Австралия,
Нова Зеландия, Китай, Япония (а освен това и някои градове: Залцбург в Австрия; Нов Южен Уелс

в Австралия и др.). В САЩ, Европейски съюз
и повечето от останалите държави нормите са
определени само на базата на топлинния механизъм. Най-важните организации, които определят
пределно допустими норми, са: ICNIRP Reference
Levels 1998 (International Commission on NonIonizing Radiation Protection) (www.icnirp.org),
USA FCC (Federal Communication Commission)
(www.fcc.gov), IEEE C95 (www.ieee.org), Canada
Safety Code 6 (www.hc-sc.gc.ca/rpb) и др.
В много страни има честотно-зависими норми
за S. На фиг.1 са дадени като пример нормите за
S, препоръчани от ICNIRP. Причината за подобен
честотен подход е фактът, че в честотните обхвати
60-250 MHz се наблюдават резонансни максимуми на SAR за цяло тяло на повечето хора – мъже,
жени и деца. С това се обясняват и по-строгите
изисквания в този обхват.
Таблица 1: Пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния поток на ЕМП в населена територия, съгласно [2]
Честотен обхват,
в който работи излъчвателя
от 30 до 300 kHz
от 0,3 до 3 MHz
от 3 до 30 MHz
от 30 до 300 MHz
от 0,3 до 30 GHz

Пределно
допустимо ниво
25 V/m
15 V/m
10 V/m
3 V/m
10 µW/cm2

Таблица 2. Норми за S в някои държави,
сравнени с тези в България
Държава
България
САЩ
Русия
Европейски съюз
Япония
Китай
Астралия

2

S [mW/cm ]
0.01
1
0.01
1
0.2
0.2
0.2

Фигура 1. Норми за плътността на потока на
мощността S съгласно препоръките на ICNIRP
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Другите норми, за SAR, посочени в табл.3,
са изключително важни за безжичните комуникации, при които има два типа излъчватели – от
една страна, близко разположеният до главата
мобилен телефон MS, а от друга страна, базовите станции BTS, които въздействат на живеещи
или работещи в близост хора. В първият случай
значение има локалната SARL (в главата, очите,
по-слабо в шията, крайниците, за която се препоръчват различни стойности). При по-големи
излъчватели (от BTS) по-информативна е SARWB
за цялото тяло, за която има по-ниски хигиенни
нива. За съжаление, в България норми за SAR не
са въведени официално.

3. Средства и методи за измерване
и оценка на радиочестотни
електромагнитни полета
Оценката на въздействието и обезпечаването
на безопасни здравни норми за нивата на електромагнитно излъчване, дължащо се на работните
електромагнитни полета на стационарните и
мобилните радиопредаватели в урбанизираните
райони се извършва на база на предварително
проведени анализи чрез математическо моделиране, на базата на които се планират измервания
и последваща обработка на резултатите от измерванията с цел формиране на оценка за нивата на
електромагнитното излъчване.
Този тип измервания се извършват с помощта
на специализирани измервателни системи (уреди), а оценката за нивата на електромагнитното
излъчване се извършва съгласно действащата
нормативна уредба в Р. България, а именно Наредба №9 [2] за пределно допустимите нива на
електромагнитни полета в населени територии
и определяне на хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти на МЗ и МОС (ДВ, бр. 35 от
1991 г., попр. ДВ. бр. 38 от 14 май 1991 г., изм.
ДВ. бр. 8 от 22 януари 2002 г.).

За осигуряване на доверие в резултатите от
измерванията и получената оценката за нивата
на електромагнитното излъчване е необходимо
измервателната система, с която се провеждат
измерванията да има сертификат/и за метрологично проследимо калибриране на елементите
на системата и системата като цяло в различни
типови работни конфигурации в съответствие с
ЕА MLA споразумението.
Службите, които са оторизирани да извършват измервания и оценка на електромагнитното
излъчване се наричат органи за контрол. Това
обикновено са специализирани независими или на
подчинение към определени ведомства лаборатории. В случая, всеки орган за контрол дава оценка
за съответствието на електромагнитното излъчване
спрямо националните норми и трябва да покрива
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.
За осигуряване на достоверни и качествени
резултати от измерванията от изключителна
важност е изборът на [3]:
• Местоположението на точките, в които се
извършват измерванията: трябва така да
се избере, че да удовлетвори условието
за най-високи нива на експозиция в изследваната зона, например разположение
между съседни антени. Тези специфични
местоположения могат да бъдат открити
по метода за бърза проверка с използване
на измервателната апаратура или ако това е
невъзможно, чрез провеждане на изчисления (моделиране) на базата на теоретични
зависимости за разпространение на електромагнитните полета от съседните антени.
• Броя на точките, в които се извършват измерванията: обикновено се правят в една
точка на височина 1,5 m над земята, а в
някои случаи на 1,8 m (височина на главата
на човек).
• За случаите, когато резултатите от измерва-

Таблица 3. Норми за SAR за персонал и население в честотен обхват от
100 kHz до 60 GHz
SAR, W/kg
SARWB(цяло тяло)

Здравна норма
персонал
население
0,4
0,08

Нова обща норма до
3.5 GHz
0,4

SARL (глава,шия)

8,0

1,60

10,0

SARL (очи)
SARL (Крайници)

1,60
20,0

0,2
4,00

25
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Забележка:
Осреднява се за масата на
цялото тяло
Осреднява се за всеки 1g
маса на тъканта
Препоръчителна норма
Осреднява се за всеки 10g
маса на тъканта

нията са близки до предварително зададени
прагови нива на полето, се провеждат
измервания в три точки, отговарящи на
размера на човешкото тяло на височини
1,1 m, 1,5 m и 1,7 m. Резултатът за нивото
на полето се определя като пространствено
усреднена (spatial average) стойност.

4. Провеждане на измерванията на
територията на НБУ
Измерванията са извършени с измервателна
система SRM-3006 на фирмата производител
NARDA [3], която е придружена от сертификат/и
за метрологично проследимо калибриране на
елементите на системата и системата като цяло
в различни типови работни конфигурации в съответствие с ЕА MLA споразумението.
4.1. Провеждане на 24-часово измерване
4.1.1. Условия на 24-часовото измерване
С цел изготвянето на профил на интензитета
на полето в района на НБУ, беше проведена 24
часова серия от 50 измервания, проведени през
половин часа, с която бяха получени стойностите
за интензитета в рамките на едно денонощие.
Серията от измервания беше проведена както
следва:
• Измерването е проведено в лаборатория
619 във втори корпус на НБУ посредством
измервателна система SRM-3006.
• Антената на системата беше разположена
на 1.5 m височина от пода на лабораторията, ориентирана северно към прозореца,
накъдето се забелязва базова станция на
мобилен оператор, разположена на покрива
на отсрещната сграда.

4.1.2. Анализ на резултатите от 24-часовото измерване
Противно на очакванията, 24-часовото измерване не показа изявени максимуми или минимуми
(фиг.2), от които да може да се определи време от
денонощието, за провеждане на измерванията за
изграждане на зонов профил на електрическия
интензитет в района на НБУ. Получените резултати варираха в сравнително малък интервал в
граници: 1) за средна стойност от 1,067 V/m до
0,884 V/m и 2) за максимална стойност от 1,476
V/m до 1,214 V/m. Тези резултати са следствие
на датата на провеждане на измерването (от
20.08.2013 до 21.08.2013), когато най-вероятно
натоварването на трафика явно е слабо, поради
почивния сезон. Препоръчително е тези измервания да бъдат повторени, в денонощие, когато
учебният процес е в сила, след което, може да се
направи съпоставка между два сезона с различна
натовареност на университета.
4.2. Провеждане на 6-минутни
измервания по зони
4.2.1. Определяне местоположението за
провеждане на измерванията
Зоните за провеждането на измерванията
бяха избрани така, че да могат да покрият възможно най-голяма част от територията на НБУ,
както следва - в Корпус I са проведени по две
измервания на етаж, в двата края на коридорите,
разделяйки го на северна (N) и южна зона (S),
при стълбищните пространства и асансьора,
където има постоянен поток на хора. В Корпус
II са проведени по три измервания на етаж,
разделяйки го на източна (E), централна (C) и
западна (W) зони.

Фигура 2: Графично представяне на резултатите от 24-часовото измерване
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4.2.2. Анализ на резултатите от зоновите
измервания
Получените резултати са представени с осреднени стойности на фиг.3 и фиг.4.
Вследствие на направените измервания в
различни зони на територията на НБУ, не са установени нива на електромагнитни излъчвания
надвишаващи нормите дадени от НАРЕДБА №9

за пределно допустими нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне на
хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти,
даже напротив, измерените нива са в пъти по-малки от дадените за максимум норми в наредбата.
По време измерванията в обхвата 27 MHz–3
GHz , където са излъчвателите на мобилните оператори, и за които честоти са отредени максимуми

Фигура 3. Зонов профил на интензитета на електромагнитното поле в Корпус I на НБУ

Фигура 4. Зонов профил на интензитета на електромагнитното поле в Корпус II на НБУ
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с нива до 10 µW/cm2=6.14 V/m, максимумите
измерени на територията на НБУ са от порядъка
2.20 V/m – 2.25 V/m и средни нива със стойности
между 0.70 V/m – 2.00 V/m, като максимумите се
измерват единствено в Източната зона на Корпус
II– фоайетата пред асансьорите (измерване на
етаж 3 в Kорпус II), непосредствено над ламаринения покрив, който изиграва роля на отразяваща
повърхност, която води до интерференция, на
която се дължат измерените максимуми.
В останалите зони, в които са проведени измервания, не са установени нива над 1.20 V/m,
интересен факт са резултатите от измерванията
проведени в южната част на I корпус, където
максимумите едва достигат 0.20 V/m. Този факт
се дължи на конструкцията на сградата, която
изиграва роля на екранираща клетка, непозволяваща проникването на електромагнитни вълни.

5. Изводи и заключения
Целта на работата беше да се създаде зонов
профил с електромагнитните излъчвания на
територията на Нов Български Университет.
Профилът на двете сгради на НБУ беше съставен за честотния обхват от 27 MHz – 3 GHz.
След проведените измервания и обработката на
данните не бяха установени превишавания на
нормираните нива на електромагнитни полета
за съответния обхват.
Съставените профили на електромагнитните нива на територията на НБУ може да бъдат
ползвани като база за последващи измервания,
с цел установяване промяна на нейонизиращите
лъчения на територията на НБУ.
Получените резултати могат да бъдат използвани за обучение на студенти от бакалавърски,

магистърски и докторски програми водени от
департамент Телекомуникации на НБУ.
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MEASUREMENT AND ANALYSIS OF RESULTS OF
ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE TERRITORY OF NBU
Anushka Stancheva 1), Plamen Tzvetkov 1)2), Nikola Petkov 1)
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Sofia, 21 Montevideo blvd.,
TU-Sofia, Sofia, 8 Kl. Ohridski blvd.

Summary: This work describes the elements of the process of measuring electromagnetic fields and results
of evaluation of the cumulative level of electromagnetic fields under national norms, conducted within the New
Bulgarian University (NBU). Device SRM-3006 of company NARDA is used, equipped with a set of isotropic
broadband antennas. The data obtained show that the measured levels of electromagnetic fields are safe, according
to national legislation.
Keywords: electromagnetic field, a specific power density, intensity of the electric field intensity of the
magnetic field
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Измерение и анализ результатов измерений
электромагнитных полей на территории НБУ
Анушка Станчева 1), Пламен Цветков 1)2), Никола Петков 1)
1)

НБУ, гр. София, бул. “Монтевидео” 21
гр. София, бул. „Кл. Охридски“ 8,

2) ТУ-София,

Резюме: В докладе приводятся элементы процесса измерения электромагнитных полей в соответствии
с национальным законодательством на территории Нового Болгарского Университета (НБУ) и
анализ результатов суммарного уровня электромагнитных полей. Использован прибор SRM-3006,
укомплектованный набором изотропных широкополосных антенн фирмы NARDA. Полученные данные
показывают, что измеренные уровни электромагнитных полей являются безопасными и в соответствии с
национальным законодательством.
Ключевые слова: электромагнитное поле, удельная плотность мощности, интенсивность электрического
поля, интенсивность магнитного поля.
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