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ЗD МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ У 

ДОВКІЛЛІ 

 
В статті розглядаються ЗD моделі поширення високочастотного електромагнітного забруднення навколишнього 

природного середовища. Виявлено просторовий характер розподілу фізичного поля від техногенних джерел випроміню-

вання. Показано залежність характеру випромінювання від технічних параметрів джерела електромагнітного поля. 

Проаналізовано основні види небезпечного впливу потоків електромагнітної енергії. Показано приклад фізичного заб-

руднення житлового району техногенними джерелами генерації. 

Підхід просторового моделювання забезпечує виявлення специфіки та параметрів електромагнітного поля в районах 

розміщення антропогенних об’єктів, що дозволяє розробити санітарно-захисну зону  або підібрати ефективний 

метод захисту і зниження випромінювання. 

У статті обґрунтовано застосування 3D моделей, як показника електромагнітного випромінювання окремого 

джерела генерації фізичного поля.  

Ключові слова: ЗD модель, електромагнітне забруднення, високочастотне випромінювання, потоки енергії, 

частотний діапазон, житлова забудова, техногенне джерело. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

науково-технічного прогресу людство створило 

і широко використовує потужні техногенні 

джерела фомування електромагнітних полів 

(ЕМП) різного частотного діапазону. ЕМП 

антропогенного походження значно перевищу-

ють природний фон і є небезпечним несприят-

ливим чинником, вплив якого на людину та 

навколишнє природне середовище з кожним 

роком зростає. 

До появи цього небезпечного фактору приз-

вів розвиток технологій передачі інформації та 

енергії, дистанційного контролю і спостережен-

ня, деяких видів транспорту, а також розвиток 

ряду технологічних процесів. В даний час 

встановлено, що електромагнітне поле 

штучного походження є значущим екологічним 

фактором з високою біологічною активністю 

Джерелом високочастотного ЕМП є радіо-

технічні засоби широкого спектру призначення. 

Це радіотелевізійні, радіолокаційні станції, 

базові станції стільникового (мобільного), 

транкінгового, 3G та 4G, супутникового зв'язку.  

Ці об'єкти та обладнання експлуатуються  

поблизу великих міст, районах з високою 

щільністю населення, житлових будинках, де 

інтенсивність і навантаження електромагнітних 

полів може стати надмірною, або 

кумулюватись в протягом певного часу. 

Електромагнітне поле – це форма організації 

матерії, за допомогою якої здійснюється прос-

торовий взаємовплив між електрично зарядже-

ними частинками. ЕМП розповсюджується в 

просторі у вигляді електромагнітних хвиль. 

Природа формування ЕМП пов’язана з вих-

ровими магнітними й електричними потоками 

енергії, для яких характерна частотність. 

Включає в себе дві складові: електричне і 

магнiтне поле,  які пов'язані між собою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі електромагнітного забруднення при-

діляється доволі значна увага дослідників. Вив-

чаються такі пріоритетні проблеми, як аналіз та 

оцінка стану електромагнітного забруднення, 

його навантаження на населення міста, вплив 

на природні екосистеми; розробка нових та 

удосконалення діючих санітарно-гігієнічних 

нормативів щодо електромагнітного стану на-

селених місць, геоінформаційне представлення 
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випромінювання в зоні розташування 

техногенних джерел. 

Займалися даною проблемою, як на вітчиз-

няному, так і на зарубіжному рівні науковці: 

Думанський В. Ю., Думанський Ю. Д., Сердюк 

А. М., Галак С. С., Безверха А. П. та ін.  

Міжнародна організація досліджень впливу 

неіонізуючих випромінювань публікує великі 

збірники щодо питань біологічного впливу 

ЕМП, де наводяться результати досліджень 

впливу випромінювань різного частотного діа-

пазону на групи живих організмів, зокрема на 

людину. 

Мета статті. Проаналізувати 3D моделі по-

ширення високочастотного  електромагнітного 

випромінювання від основних техногенних 

джерел генерації. Встановити їх основні пара-

метри поширення та небезпеку для людини.  

Основні результати дослідження. Для фор-

мування ЗD моделі ЕМП доцільно мати сис-

тему узагальнених оцінок, як розміщеного на 

територіях обладнання, так і рівнів створю-

ваного електромагнітної загрози. Результати 

просторової моделі повинні допускати деталь-

ний аналіз електромагнітної обстановки з оцін-

кою впливу різних техногенних об’єктів. (Табл.1). 

Основними об’єктами формування 

високочастотного ЕМП  є: 

1) радіотелевізійні станції – розміщуються в 

спеціально відведених зонах і займають великі 

території (до 1000 га). За своєю структурою 

включають в себе одне або декілька технічних 

будівель. Аналіз електромагнітного стану на 

територіях таких об’єктів свідчить про його 

складність, пов'язану з індивідуальними пара-

метрами  розподілу і генерування фізичного 

поля для кожного радіоцентру. Характерною 

особливістю є формування випромінювання в в 

круговій діаграмі спрямованості. 

2) Базові станції – системний комплекс 

технічної апаратури, що забезпечує прийом і 

передачу електромагнітних хвиль, з відповід-

ною частотою у просторі, для забезпечення 

зв'язку (стільникового, транкінового, 3G, 4G, 

мереж Wi-Fi та WIMAX) з абонентськими 

пристроями (смартфони, планшети,ноутбуки 

тощо). Поширюють ЕМП в певному куті 

направленості антени. 

3) Станції супутникового зв’язку  склада-

ються з приймально-передавальної станції на 

Землі і супутника, що знаходиться на орбіті. 

Антена супутникової станції зв'язку генерує 

виражений вузько направлений промінь 

електромагнітної енергії. Густина потоку 

енергії в ньому досягає декількох сотень Вт /м2 . 

4) Радіолокаційні станції  створюваний ними 

ЕМ сигнал принципово відрізняється від випро-

мінювання інших джерел. Пов'язано це з тим, 

що періодичне переміщення антени в просторі 

призводить до зміни харктеру формування ЕМ 

хвилі. Тимчасова уривчастість випромінювання 

обумовлена циклічністю роботи радіолокатора. 

Таблиця 1 

Джерела та 3D моделі просторового поширення ЕМП 

Джерело високочастотного 

ЕМП 

Потужність та частота 

ЕМП 

ЗD модель просторового 

розповсюдження фізичного поля 

 

Радіотелевізійна станція 

Частота – від 3 кГц до 30 

МГц;  

рівень електричного 

поля 40 - 630 В/ м; 

магнітного поля 0.12 -1.2 

А/м 
 

 

Базова стація 

комунікаційного зв’язку 

 

Частота – від 463 до 1880 

МГц; 

рівень ЕМП 0,1 - 100 

мкВт/см2 
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Станція супутникового 

зв'язку 

 

Частота - від 3,7 до 30,5 

ГГц; 

рівень ЕМП 0,01 - 300 

В/м2 

 
 

Радіолокаційна станція 

 

Частота від 500 МГц до 

15 ГГц; 

рівень ЕМП 0,5 -100 В/м2 

 
 

Дані про електромагнітну обстановку в 

масштабах сучасного мегаполісу являють 

собою масиви даних значного обсягу. При 

цьому досить суттєвою обставиною, що 

відрізняє такі дані від результатів, отримуваних 

в інших формах екологічного моніторингу, є 

прив'язаність до географічних координат. 

Області фізичного поля виявляються локалізо-

ваними поблизу місць розташування технічних 

засобів-джерел, а результуюча ЕМ обстановка 

утворює складну просторову картину, 

прив'язану до рельєфу місцевості (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 ЗD Модель випромінювання антен базових станцій комунікаційного зв’язку в 

житловому районі 

 
Поглинання електромагнітної енергії 

призводить до термічного ефекту, що 
проявляється значним нагріванням тканин. 
Наявність в організмі людини органів із слабо 
вираженим механізмом терморегуляції (мозок, 
очі, нирки, жовчний міхур та ін.) призводить до 
їхньої підвищеної чутливості до 
електромагнітних випромінювань. Наприклад 
опромінення очей людини сантиметровими 
мікрохвилями може підвищити температуру у 
задній частині кришталика на 20 °С і 
спричинити катаракту. 

Поряд з термічним ефектом є і інші види 
негативного впливу на організми, це: 

–  кумуляція – сумарне накопичення ефекту 
від дії ЕМП протягом певного часу; 

– сенсибілізація – підвищення рівня 
чутливості організму після слабкого 
опромінення при повторних діях; 

– стимуляція – покращення стану під 
впливом поля, а потім фаза пригнічення; 

– дезадаптація – зниження пристосованості 
організму до інших  видів негативного впливу: 
шуму, теплового, впливу, іонізуючого 
випромінювання; 

– локалізація електромагнітної енергії на 
певних органах, найбільш чутливими є статеві 
органи та очі. 

Доведеним є факт впливу ЕМП на вищу 
нервову діяльність людини та біоелектричну 
активність мозку. Встановлено, що надто 
чутливими до електромагнітних полів є 
ендокринна, імунна та репродуктивна системи 
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людини. Періодична дія електромагнітних 
полів може призвести до стійких змін 
гормонального балансу, негативно впливати на 
генетичні структури. 

Висновки. На підставі викладеного можна 
прийти до висновків, що: 

1. Електромагнітне поле штучного 
походження є значущим екологічним фактором 
з високою біологічною активністю. 

2. Для кожного техногенного джерела 
характерна власна просторова модель ЕМП, яка 
потребує аналізу. 

3. Дані про електромагнітну обстановку в 
масштабах сучасного мегаполісу є важливою 
складовою забезпечення екологічної безпеки 
населення. 

4. 3D моделювання розподілу ЕМП є 
потужним методом оцінки і прогнозування 
фізичного навантаження на міські території. 

5. На базі просторових моделей можлива 
побудова геоінформаційних карт ЕМП, що 
забезпечить розробку санітарно-захисних зон та 
зон обмеження забудови техногенних об’єктів 
генерації електромагнітного поля. 
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Gay A., Koval R. 
3D MODELS OF ELECTROMAGNETIC POLLUTION DISTRIBUTION OF IN ENVIRONMENT 
In article the 3D models of high-frequency electromagnetic pollution distribution in the surrounding environment are considered. The spatial 
nature of distribution of the physical field from technogenic sources of radiation is revealed. The dependence between the nature of radiation 
distribution and technical parameters of electromagnetic field source is shown. Main types of dangerous impacts of electromagnetic energy 
streams are analyzed. The example of physical pollution of the residential area by technogenic sources of electromagnetic field generation is 
shown.  
The approach of spatial modeling provides definition of specificity and parameters of electromagnetic field in areas of anthropogenic objects 
placement. It is allows to establish the sanitary protection zone or to pick up an effective method for protection or minimization of radiation 
impact.  
In article the application of 3D models as indicator of electromagnetic radiation for separate source of physical field generation is substantiated.  
Keywords: 3D model, electromagnetic pollution, high-frequency radiation, energy streams, frequency range, residential building, technogenic source. 

 
Гай А.Е., Коваль Р.Р. 
3D-МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
В статье рассматриваются ЗD модели распределения высокочастотных электромагнитных загрязнений в окружающей среде. 
Выявлена пространственная природа распределения физического поля от техногенных источников излучения. Показана 
зависимость между характером распределения излучения и техническими параметрами источника электромагнитного поля. 
Проанализированы основные типы опасных воздействий потоков электромагнитной энергии. Показан пример физического 
загрязнения жилого района техногенными источниками электромагнитной генерации. 
Подход пространственного моделирования обеспечивает выявление специфики и параметров электромагнитного поля в районах 
размещения антропогенных объектов, позволяет разработать санитарно-защитную зону или подобрать эффективный метод 
защиты и снижения излучения. 
В статье обосновано применение 3D моделей, как показателя электромагнитного излучения отдельного источника генерации 
физического поля. 
Ключевые слова: ЗD модель, электромагнитное загрязнение, высокочастотное излучение, потоки энергии, частотный диапазон, 
жилая застройка, техногенный источник. 


