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Анотація. Досліджено вплив частоти електромагнітних випромінювань 

радіочастотного діапазону на граничнодопустиму напруженість електричного поля. 

Визначено регресійну залежність, яка описує вплив частоти електромагнітних 

випромінювань радіочастотного діапазону на граничнодопустиму напруженість 

електричного поля. Отримана залежність може бути використана під час розробки 

методик інженерних розрахунків параметрів радіоелектронних пристроїв. Встановлено, що 

граничнодопустима напруженість електричного поля радіочастотного діапазону спадає 

при збільшенні логарифма середньо-геометричної частоти електричного поля за лінійною 

залежністю. 

Ключові слова: граничнодопустима напруженість, електричне поле, радіочастотний 

діапазон. 

 

Вступ. 

Джерелом електромагнітного випромінювання (ЕМВ) є різні установки, 

починаючи від потужних телевізійних та радіотрансляційних станцій, електрич-

них мереж та обладнання надвисокої напруги до установок високочастотного 

нагріву і електрорадіотехнічних приладів різного призначення. 

Електромагнітне поле являє собою сукупність двох взаємопов’язаних полів, які 

характеризуються напруженостями електричного (Е, В/м) та магнітного (Н, 

А/м) полів, які утворюються електромагнітними хвилями, що змінюються в 

часі. При дії електромагнітного поля на організм людини відбувається по-

глинення енергії поля тканинами тіла, що в свою чергу може призвести до 

термічних, морфологічних а також функціональних змін у ньому [1]. Тому 



визначення регресійної залежності, яка описує вплив частоти електромагнітних 

випромінювань радіочастотного діапазону на граничнодопустиму напруженість 

електричного поля є актуальною науково-технічною задачею. 

Основний текст. 

В роботі [2] для захисту від ЕМВ запропоновані радіоекрануючі 

композиційні матеріали з використанням відходів металообробки. Бетони для 

захисту від електромагнітного випромінювання описані в роботах [3, 4]. В 

роботах [5] розглянуті радіоелектронні пристрої, які є джерелами ЕМВ. В 

роботі [6] наведено дані про низькочастотний аналізатор ЕМВ. Однак 

конкретних регресійних залежностей, що описують вплив частоти 

електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону на 

граничнодопустиму напруженість електричного поля, в результаті аналізу 

відомих публікацій, нами не виявлено. 

Мета роботи – визначення регресійної залежності, яка описує вплив 

частоти електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону на 

граничнодопустиму напруженість електричного поля, що може бути 

використана під час розробки методик інженерних розрахунків параметрів 

радіоелектронних пристроїв. 

У табл. 1 показано граничнодопустимі значення напруженості ЕМВ на 

робочих місцях [7]. 

Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом 

найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми 

"RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом на твір [8] і детально описана в 

роботі [9]. Результати регресійного аналізу наведені в табл. 2, де сірим 

кольором позначено комірку з максимальним коефіцієнтом кореляції R. 

Отже, за результатами регресійного аналізу на основі даних табл. 1 та 

табл. 2, як найбільш адекватну, остаточно прийнято таку регресійну залежність 

 

СГГД fE lg3,1921034  [В/м],    (1) 

 



де EГД – граничнодопустима напруженість електричного поля, В/м; fСГ – 

середньо-геометрична частота електричного поля, кГц. 

Таблиця 1 

Граничнодопустимі значення напруженості ЕМВ на робочих місцях  

Діапазони частот 
1-10 

кГц 

10-60 

кГц 

0,06-3 

МГц 

3-30 

МГц 

30-50 

МГц 

50-300 

МГц 

Середньогеометрична частота fСГ, кГц 3,162 24,49 424,3 9487 94868 

lg fСГ 0,5 1,389 2,628 3,977 4,977 

ЕГД, В/м 1000 700 500 300 80 

Джерело: [7] 

Таблиця 2 

Результати регресійного аналізу 

№ Вид регресії 
Коефіцієнт 

кореляції R 
№ Вид регресії 

Коефіцієнт 

кореляції R 

1 y = a + bx 0,98994 9 y = ax
b
 0,84385 

2 y = 1 / (a + bx) 0,81446 10 y = a + b·lg x 0,97881 

3 y = a + b / x 0,89499 11 y = a + b·ln x 0,97881 

4 y = x / (a + bx) 0,81650 12 y = a / (b + x) 0,81446 

5 y = ab
x
 0,94512 13 y = ax / (b + x) 0,50455 

6 y = ae
bx

 0,94512 14 y = ae
b / x

 0,70136 

7 y = a ·10
bx

 0,94512 15 y = a ·10
b / x

 0,70136 

8 y = 1 / (a + be
-x
) 0,53913 16 y = a + bx

n
 0,94897 

Авторська розробка 

 

На рис. 1 графічно показано фактичну та теоретичну залежності, що 

описують вплив частоти електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону на граничнодопустиму напруженість електричного поля. 

Порівняння фактичних та теоретичних даних показало, що теоретична 

граничнодопустима напруженість електричного поля радіочастотного 



діапазону, розрахована за допомогою регресії (1), несуттєво відрізняються від 

фактичних даних, що свідчить про високу точність отриманої залежності.  

 

 

Рис. 1. Порівняння фактичної (○) та теоретичної (—) граничнодопустимої 

напруженості електричного поля радіочастотного діапазону  

Авторська розробка 

 

Із рис. 1 видно, що граничнодопустима напруженість електричного поля 

радіочастотного діапазону спадає при збільшенні логарифма середньо-

геометричної частоти електричного поля за лінійною залежністю. 

Висновки. 

1. Визначено регресійну залежність, яка описує вплив частоти 

електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону на 

граничнодопустиму напруженість електричного поля, що може бути 

використана під час розробки методик інженерних розрахунків параметрів 

радіоелектронних пристроїв. 

2. Встановлено, що граничнодопустима напруженість електричного поля 

радіочастотного діапазону спадає при збільшенні логарифма середньо-

геометричної частоти електричного поля за лінійною залежністю. 
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Abstract. The influence of the frequency of electromagnetic radiations of the radio frequency 

band on the permissible tensile strength of the electric field is investigated. Regression dependence 

has been determined, which describes the influence of the frequency of electromagnetic radiation of 

the radio frequency band on the maximum permissible electric field strength. The obtained 

dependence can be used during the development of methods of engineering calculations of 

parameters of radio-electronic devices. It was established that the permissible tensity of the electric 

field of the radio frequency band decreases with increasing logarithm of the mean-geometric 

frequency of the electric field by linear dependence. 

Key words: extreme permissible tension, electric field, radio frequency range. 
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