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АҢДАТПА 

 

 

Аталған дипломдық жұмыста қазіргі уақытта кең тараған гаджеттерден 
бӛлінген электромагниттік толқындардан адам ӛміріне, қоршаған ортаға 
қаншалықты зиян келетіні туралы зерттелген. 

Жұмыста жалпы электромагниттік ӛріс жайында мағлұмат 
қарастырылған және олардан қорғанудың бірнеше әдісі айтылған. Жобаның 
мақсаты электромагниттік ӛрісті қолданатын сан алуан техниканың біздерге 
қаншалықты зиян екенін зерттеу. 

Жұмыс барысында ұялы телефоннан шыққан электромагниттік ӛрістен 
қорғайтын құрылғыны алып, елімізде қолдануға экономикалық есептеулер 
жүргізілген. Есептік бӛлімде ұялы байланыстың базалық станциясын белгілі бір 
жерге орнатып, оның іргелес жатқан аймаққа тигізетін зияны есептелінген. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 

В данном дипломном проекте исследовано вред электромагнитных волн 

современных гаджетов на человека и окружающую среду.  

В проекте собрано информации об общее электромагнитное поле и 

приведены несколько примеров защиты. Цель проекта исследование насколько 

наносит вред разные техники использующее электромагнитное поле.  

А так же приведены экономические расчеты на использование прибора 

защиты от электромагнитных полей сотовых телефонов. В расчетной части 

расчитан вред базовой станций сотовой связи на данном расположенном месте.  
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ABSTRACT 

 

 

In project investigating damages of electromagnetic waves for life of human 
and environment from widespread gadgets. 

Generally speaking about electromagnetic waves and some methods of 
guarding against them. Target of project investigating usage of some techniques of 
electromagnetic range and some damages for us. 

During the project founding the mechanism of defence from electromagnetic 
range at mobile phones. In calculating part basic station of mobile communication 
have ascertain and damage for neighbour parts. 
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КІРІСПЕ 
 
 

 

Электромагнитті сәулеленулерді кӛзбен кӛру деген мүмкін емес, ал 
елестету тіптен қиын, сондықтан қарапайым адамдар одан қорғанбайтыны 
сӛзсіз. Егер жер бетіндегі бүкіл құрылғы шығаратын электромагнитті 
сәулеленулер әсерін қоссатын болсақ, ол кезде жердің бетіндегі табиғи 
геомагнитті ӛрістер миллиондаған есеге асып кететін еді. Электромагнитті 
ластанудың масштабы жер бетіндегі кӛбейіп келе жатқандықтары соншалықты, 
Бүкіл әлемді денсаулық сақтау ұйымдары бұл проблеманы адамдардың 
ӛміріндегі ӛзекті проблема ретінде қарастырып келеді. 
 

Әрине, қазіргі заманда біздің «кӛмекшілеріміз» болып кеткен электрлік 
құрылғыларынсыз ӛмірімізді елестету қиынырақ. Бірақ техника адам ӛмірінде 
бӛлек орын алатындығы сондай, тіпті олардың зиянды екенін білсек те, одан 
бас тарта алматынымыз. Бұл дипломды жобалардың негізгі мақсаты күнделікті 
пайдаланып жүрген гаджетімізбен бізге уақытында ақпарат таратып тұратын 
бірнеше құрылғылардан шыққан электро магнитті ӛрістің біршама 
зияндылығын зерттеу. 

Осы замандағы радио электрониканы ӛте қарқындылау енуі, оның 
ішіндегі әртүрлі радиолокациялы жүйенің және қондырғысының орналасуын, 
оны пайданушы кеңістігін кеңейтеді, олар радио-толқындардың аса жоғарғы 
жиіліктегі (АЖЖ) диапозонды әрекетке кӛшеді. Осындай кӛрсетілген физикалы 
әсер факторлары,тек мамандарға ғана, АЖЖ-к генераторлары ӛрістік 
қызметімен шұғылданатын және кейбір тікелей қатнастары жоқ адам да 
техникалы жабдықтарымен жұмысын атқаруда. 
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1 Электромагнитті өріс 

 

1.1 Электромагнитті өрістің жалпы сипаттамалары 

 

 

Әртүрлі ӛнеркәсіптер мен энергетиканың дамуларына байланысты 

заманауи жағдайдағы ғылыми-техникалы прогрессте электромагнитті 

сәулелену ӛзінің экологиялы және ӛнеркәсіпті маңыздылықтары бойынша 

басқа қоршалған ортадағы факторлар арасында алдыңғы қатардың бірінде 

тұрады. Жалпы электромагнитті фон табиғи сәулеленулер кӛздерінен құралды: 

Жердің электрлік және магнитті ӛрістерінен, күн мен галактикасының 

радиосәулеленуілерінен және (антропогенді) жасанды сәулеленулер кӛздерінен: 

телевизиялы және радиостанциялы, электрлік беру желілері, электрлік тұрмыс 

техникасы және баскалары. Табиғи электромагнитті фонның деңгейі кей 

жағдайларда антропогендік кӛздің шығаратын электромагнитті сәуленің 

деңгейінен бірнеше тӛмен болады. Ғарышты, жер тӛңірегіндегі, биосфералық 

кеңістіктегі электромагнитті сәуленің жерлердегі ӛмір процесін жалғастыруға 

санаулы ғана мәні және оны биологиялы мӛлшер деп атайды. 

Электромагнитті ӛріс деп отырғанымыз - бұл зарядталатынн 

бӛлшектердің ӛзара әрекеттесулері арқылы іске асатын, материялардың ерекше 

формалары. Ӛзара байланысатын айнымалы электрлік ӛрістері және магниттік 

ӛрісін кӛрсетеді. Электрлік Е, магнит Н ӛрісінің ӛзара байланысы, ол біреуінің 

қандай да бір ӛзгерісі ӛрісті тудыратыны: жылдам қозғалыстағы зарядтан туған 

айнымалы электрлік ӛрісі, ӛз кезегіндегі іргелес кеңістіктерде жатқан 

айнымалы электрлік ӛрісін қоздыратыны, кӛршілес кеңістіктектегі айнымалы 

магниттер ӛрісін туғызады тағы да сол сияқтылар. Электромагнит ӛрісі 

кеңістіктегі бірінші нүктеден, екінші нүктеге электромагнитті толқындар 

түрінде жайылады. Электромагнитті ӛрісі вакуумдерде Е электр ӛрісі және В 

магнит индукцмясы кернеулігімен сипатталды. Электромагнитті ӛрісі ортада 

екі қосымша мәндермен сипатталады: Н магнит ӛрісі кернеулікпен және D 

электр индукциясымен. Электромагнит ӛрісі компонентінің зарядымен және 

тогымен байланысын Максвелл теңдеулерінен кӛре аламыз. 

Электромагнитті толқындар орталарға байланысты кеңістіктегі ақырғы 

жылдамдықтармен таралынатын электромагнитті тербелістік кӛрсетеді. 
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Сурет 1.1 - Электромагнитті толқындар 

 

Электромагнитті толқындың бар екені ағылшын физигі М.Фарадей (1832 

ж.) айтқан болатын. Басқа ағылшынның ғалымы Дж. Максвелл, (1865 ж.) 

электромагниттік толқын кеңістіктерде шектелмей, шығу кӛздерінен жан-жаққа 

жайылатындықтарын теория жүзінде кӛрсеттеді. Максвеллдің теориясы 

радиотолқындардың, оптикалық сәулеленуі, рентген сәулесі, гамма-сәулесінің 

сипаттауына жол ашады. Бұл бүкіл сәулелену түрі бір-бірімен табиғаты 

ұқсастау, ӛздеріне сай әр түрлі толқын ұзындықтары бар λ электромагнитті 

толқыны екені анықталады. Бұлардың әрқайсысы кестелер бойынша ӛзінің 

анықталатын орындары бар екендігін (2-суреттен) кӛре аламыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.2 - Электромагнитті толқынның шкаласы 

 

Электромагнитті толқындардың әр түрлі диапазондарындағы толқын 

ұзындықтары басқа затымен әртүрлі әсерлесетіні кӛрсетеді. Ең ұзыны 

инфроқызыл сәулелерге дейінгі бүкін электромагнитті толқынның сәулелену 

процесстерін және жұтылуына классикалы электродинамиканың ӛз ара 

қатынастарымен кӛрсетуге болады. Электро магниттік толқындар 

радиолокацияда, радиобайланыста, телевидениеде, биологияда, медицинада, 

астрономия, физикада және басқа да ғылымдар мен техникаларда кеңінен 

қолданылды. Радио жиіліктерді және тым жоғарғы жиілігі 1 Гцтен 300 ГГцке 

дейінгі жиіліктер диапазонында электромагнитті сәулелену спектрінің 
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құрамдас бӛліктері болып табылды.  

 

Кесте 1.1 – Ӛнеркәсіпті жиіліктегі электромагнитті сәулеленулер 

 
Жиілікті 

диапазон

дары 

Жиілік Жиілік атаулары Толқын 

ұзындықтары 

Толқын атаулары 

 халықаралық Гегиенитикал 

ы практикада 

қабылданған халықар 

алық 

Гегиенитика 

лы 

практикада 

қабылданған 

1 

>3Гц 

және 

тӛмен жоқ 

ИДЖ 

(инфрадыб-

ыстық 

жиілік) 

РЖ 

(ради 

ожиіл 

іктер) 

10 км 

және 

кӛбірек жоқ жоқ 

2 > 3- 

30 

Гц 

ТТЖ (тым 

тӛменгі 

жиілік) 

  

< 10‐ 
км 

дека 

метрлік жоқ 

3 > 30‐ 
300 

Гц 

АТЖ (аса 

тӛменгі 

жиілік) 

  < 

‐ 
км 

мега 

метрлік жоқ 

4 > 0,3 

‐3 

кГц 

ИТЖ 

(инфратӛме 

нгі жиілік) 

  < 100‐ 
10 

км 

мериа 

метрлік жоқ 

5 > 30‐ 
300 

к 

Гц 

ТЖ (тӛменгі 

жиілік) 

ЖЖ 

(жоғар 

ғы 

жиілік) 

 

< 10‐1 

км 

кило 

метрлік 

ҰТ (ұзын 

толқындар) 

6 > 0,3 

‐3 

МГц 

ОЖ (орташа 

жиілік)  

 

< 1‐0, 

1 км 

гекто 

метрлік 

ОТ (орташа 

толқындар) 

7 > 3‐3 

0 

МГц 

ЖЖ 

(жоғарғы 

жиілік)  

 

< 100‐ 
10 м 

Дека 

метрлік 

ҚТ (қысқа 

толқындар) 

8 

> 30‐ 
300 

МГц 

ӚЖЖ (ӛте 

жоғарғы 

жиілік) 

УЖЖ 

(ультра-

жоғарғы 

жиілік) 

 

< 10‐1 

м метрлік 

УҚТ 

(ультрақысқа 

толқындар) 

9 > 0,3 

‐3 

ГГц 

УЖЖ 

(ультражоға 

рғы жиілік) 

АЖЖ 

(аса  

жоғарғы 

жиілік) 

 

< 1‐0, 

1 м 

Деци 

метрлік 

МКТ (микро 

толқындар) 

10 > 3‐3 

0 

ГГц 

АЖЖ (аса 

жоғарғы 

жиілік) 

 

10‐1 с 

м 

Санти 

метрлік 

11 > 30‐ 
300Г 

Гц 

ТЖЖ (тым 

жоғарғы 

жиілік) 

 

< 10‐1 

мм 

Милли 

метрлік 

 

Электромагнитті сәулеленулердің негізгісі параметрі толқын 

ұзындығықтарының кері тәуелділіктеріне байланысты (толқынның ауада 

таралуы), (f) жиіліктік және толқынның (λ)  ұзындығы болып табылады: 
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f = с/ λ (1.1) 

 

мұндағы с-жарықтың жылдамдығы. 

 

Электромагнитті сәулеленулердің тербелісі жиіліктері Герцпен (Гц) 

ӛлшенеді: 1 (кГц)= Гц, 1 (МГц)= Гц, 1 (ГГц)= Гц. Радиожиіліктердің және тым 

жоғары жиіліктің классификациялары 1 - кестеде кӛрсетілгендей. 

Практикадағы электромагнитті жағдайды бағалағанда кӛбіне тебелістің 

жиіліктерін немесе толқыннің ұзындығын бӛлек ескерейік. 

Электро түтінді  сәулелену қандай бір айрықша сәулелі фактор болып 

саналмады, ол аса тӛмендегі жиілік (АТЖ) - 50/60Гц диапазонындағы 

кездейсоқтық жағдайы болып есептеледі. 

Электр ӛрістері – электрмагнитті ӛрістің дербес бір түр. Ол электрі 

зарядының айналасындағы немесе бір уақыттың ішіндегі магнит ӛрісітерінің 

ӛзгерістері нәтижесінде пайдаланылады. Электрлік ӛрістерінің магниттік 

ӛрісінен ӛзгешеліктері – ол қозғалатын, қозғалмайтын электр зарядына 

әсерленеді. Э. ӛнің бар екендігін оның қозғалмайтындығын зарядтарына әсер 

ететін күшті бойынша байқай аламыз. Электр ӛрісін кернеуліктері – Э. ӛнің 

цифрлық сипаттамасы болады. 

Электр ӛрістерінің кернеуліктері – электр ӛрісінің зарядталатын 

бӛлшектері мен денелерге күштік әсерлерін сипаттайтын векторлы шама (Е). 

Электр ӛрісінің белгілі бір нүктелеріне қойылған нүктелі зарядтарға әсер ететін 

ӛрістің күшін (F0) сол зарядтардың шамасының (q0) қатынасына тең болады: 

 

E0=F0/q0 (1.2) 

 

Бұл жерлерде зерттелетін ӛрістерге әкелінген зарядтың шамалары (q0) 

сол ӛрістерді жасайтын зарядтың шамасы мен олардың кеңістіктегі таралуын, 

орналасуын ӛзгертпейтіндей, соншалықты аз деп қарастырады. Электр ӛрісінің 

кернеуліктерінің бірліктердің халықаралық жүйелеріндегі ӛлшеу бірлігі болып 

в/м табылады. 

Магнитті ӛрісі — қозғалыстағы электрлі зарядтары мен магнитті моменті 

бар денелерге (оның қозғалыстағы күйіне тәуелсіздеу) әсер ететін күштілік 

ӛрісі. Магнит ӛрісі магнитті индукция векторларымен (В) сипатталады. Вның 

мәні магнитті моменті бар қозғалыстардағы электр зарядына, денелерге ӛрістің 

берілетін нүктелерінде әсер етуші күшті анықтай алады. «Магнит ӛрісі» 

терминін (1845 ж.) ағылшындық физигі М. Фарадей енгізген болатын. Ол 

электрлік ӛзара әсерлі сияқты магниттер ӛзара әсері де бірыңғайлы материялық 

ӛрістер арқылы беріледі деп есептеген. Электр магниттік ӛрісті классикалы 

теориясын Дж.Максвелл (1873) жасаған, ал квантты теориясы ХХ ғасырдың 20-

жылдары жасалынды. Макроскоп. Магнит ӛрістерінің кӛздері — магниттелген 

дене, тогы бар ӛткізгіш және қозғалыстағы зарядталған дене. Ол кӛздердің 

табиғаты бірі: Магнит ӛрісі зарядталынған микро бӛлшектің (протон, электрон, 



14 
 

ион), микробӛлшектердің меншіктік (спиндік) магнитті моменті болуларының 

нәтижесінде пайдаланады (Магнетизмі). Айнымалы магнитті ӛрісі электрлі 

ӛрісінің, ал электр ӛрісі магнитті ӛрісінің уақыт арқылы ӛзгерісі нәтижесінде 

пайдаланады. Электрлі және магнитті ӛрістер, олардың бір-бірімен әсерлері 

Максвелл теңдеуімен сипатталады. Магнитті ӛрісінің кернеулік (Н) пен магнит 

индукциялары (В) - ӛрістің күшті сипаттамасы. Кернеулі векторы ӛріс пайда 

болған орта қасиетіріне тәуелсіз шама, индукция векторлары қарастырылатын 

денедегі қорытқы полярды сипаттайды. Сондай-ақ, индукциялы векторы 

магниттік ӛрісінде қозғалғанда зарядқа әсер ететін күшті, магнитті моменті бар 

денелерге магнит ӛрісітерінің тигізетін әсерін, ӛрістер тарапына байқалатын 

басқалар да әсерлерді айқындайды. 

 

 

1.2 Электромагнитті сәулелену көздері. Радиожиіліктер және аса 

жоғарғы жиіліктер 

 

 

Радиожиіліктер және аса жоғарғы жиіліктерді электромагнитті сәулелерді 

шығару кӛзі болып адам қажеттіліктеріне жасалған, әр типті сферадағы 

құрылғы мен бұйымдар болып есептелінеді. Осы негізгі құрылғының кӛбінде 

электромагнитті сәулеленулердің физикалы қасиеттері қолданылады: 

кеңістіктерде жайылу және сыну, материалды қыздыруы, заттарымен ӛзара 

әрекеттесуі және т.с.с., сонымен бірге электромагнитті сәулелерді кеңістікте 

 таратуға арналмағандықтан, басқа да ӛзгеше жұмысты жасауға арналған, бірақ 

зияндылау электромагнитті сәулелерді шығаратын құрылғы да кездеседі. 

Радиожиіліктік және аса жоғарғы жиіліктерді электромагнитті сәулелердің 

қасиеті болып байланысқан саласындағы 2 шекараларыны кеңістікте жайылуы 

және сыну арқылы байланыстырулар болып табылады (телестанция және 

радио, ретрансляторлар, ұялы телефондар және радио) және радиолокациялар 

(әр типті міндет атқаратын радтолокационды жиынтықтар, навигациялы 

құрылғылар). Радиожиіліктер және аса жоғарғы жиіліктері электромагниттік 

сәулелеленудің мүмкіншілігін әр типті техникада материалдарды дұрыстауға 

қолдану үшін әр типті материалды қыздыру, жартылай ӛткізгішті қыздыру 

үшін, синтетикалы материалдарды дәнекерлеуге, азық-түлікті дайындауда 

(қысқа толқындық пеш), медицинада (физиотерапевтті қондырғылар) 

қолданады. 

Қысқа толқындық пеш (аса жоғары жиілікті пештер) микротолқындық 

немесе аса жоғарғы жиілікті сәулелену деп аталатын электромагнитті 

сәулеленулерді тамақты қыздыруда қолданады. Қысқа толқынды пештердің 

жұмыс істеу жиілігі 2,45 ГГц-ті құрады. Осы жиілікте кӛп адам қорқады. Бірақ 

заманауи қысқа толқындық пеште электро магнитті сәуледе жұмыс аумағынан 

сыртқа қарай шығармайтындай жасаған.  

Электромагнитті сәулелерді кеңістікте тудыра алатындай техникалық 

құрылғы электромагнитті сәулелерді тікелей шығарулары кӛздері болып 
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табылады. Бұлар радио аппараттарда антендік жүйелерді, генераторлық 

лампаларды, фидерлі тракттерімен дұрыс жалғанбаған жер, генераторлы 

шкафтардың экрандалатын аумақтары, электронды визуальды құрылғыдағы 

ақпаратты кӛрсету экрандарын; материалды термо ӛңдеу қондырғыларындағы 

жұмыс индукторы және конденсаторлар, келістірушілік  трансформаторлар, 

конденсаторлардың батареясы, фидерлі желілерде экрандалынған орындар. 

Радиолокационды станциялары ережеге сай айна тәріздес антеннамен 

құрылған «оптикалық ӛске» бағытталған, сәуле түрінде тар бағытталған 

сәулеленудің диаграммасы бола алады. Радиолокациондық жүйелер 500 МГц-

тен 15ГГц-ке дейінгі жиіліктері жұмыс жасай алады, бірақ бӛлек жүйесі 100 

ГГц жиілікке дейінгі жұмыс жасайды. Олардан шыққан электро магниттік 

сигналды басқа электро магниттік сигнал шығарушы кӛздерінен ерекшеленеді. 

Антенаның кеңістіктері периодты түрде орын алмастыруға байланысты 

кеңістіктегі үзілістерді сәулеленуге әкеледі. Сәулеленудің уақытша 

үзілістіліктері радиолакатордың сәулеленулерге циклдық жұмысына 

негізделінеді. 

Хабар таратқыштар радиоорталық ӛзіне арнайы тағайындалатын аймақта 

орналастырылады, ӛте үлкен аумақта (1000 га-ға дейін) алыуы мүмкін. Ол ӛз 

құрылысына сәйкес, радиохабар таратқыш және бірнеше ондаған антенді-

фидерлі жүйе орналастырылатын антенді алаңы бар бір немесе бішама 

нысаннан тұрады. Хабар таратқыш радиоорталықтар тудыратын 

электромагнитті сәулеленудің жағымды емес әректі байқалатын аймақтарды 

шартты түрде 2ге бӛліп қарастырады: 

- аймақтық бірінші бӛлімі - радиохабар таратушылар мен антеналы-

фидерлі жүйе қызметтерін қамтамасыз ететін барлық қызметтерге 

орналастырылған хабар таратулардың радиоорталық аймақтары. Бұл қорғалған 

аймақтар, оған тек қана таратқышпен, коммутатормен және антенді-фидерлі 

жүйесімен байланысты жұмыс жасайтын профессионалды адам ғана жіберіле 

алады.  

- аймақтық екінші бӛлімі - хабар жіберудің радиоорталығымен іргелес 

жататын аймақ, бұл жақтарда барлығына рұқсат етілетін және мұнда тұрғын 

үйлер салып адамдар орналастыруға болады, бірақ бұл аймақтарға орналасқан 

халықтарға сәулелену қаупі тӛнуі ықтимал.  

Хабар таратудың радиоорталықтары орналасқан аймақтарда, ал кейде 

аймақтардың сыртында да жоғарғы дәрежелі электро магнитті толқынның 

тӛмендігі, орташа және жоғары жиілі кері байқалатыны сӛзсіз. Хабар тарату 

радиоорталығы аймақтарында электромагнитті шамасы жӛнінде талдау 

бойынша ӛзіндік интенсивтіліктері және әрбір радио орталықтағы 

электромагнитті сәулеленудің таралуларына байланысты оның ӛте қиындау 

жағдайы екенін кӛрсетуде. Осыған әрбір хабар тарату радиоорталығына жеке-

жеке зерттеулер жасалынады.  

 Халық қоныстанғанда жерде электромагнитті сәулелену кӛзі болып 

қазіргі уақытта қоршаған ортаға жоғарғы және ультражоғары диапазондардағы 

ультрақысқа толқындардың сәулелендіретін радиотехникалы тарату 
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орталықтары саналады. Адамдарды және қоршаған орталарды үлкен дәрежеде 

сәулелендіретін орта антен тірегіші 180 метрден аспайтын радиотехникалы 

тарату орталығы орналасқан аймақ болып саналатынын кӛптеген 

салыстырмалы талдаудан кӛреміз.  

 

1.3 Ұялы байланыс 

 

 

Ұялы байланыстардың ең басты элементі болып ұялы телефондардың 

арасында радиобайланыстарды орнатып тұратын базалы станциялар есептеледі. 

Базалы станциялар мен мобильді радиотелефондар ультражоғары жиілік 

диапазонындағы электромагнитті сәулелендіру кӛздері болып табылады. 

Әлемдегі стандартқа сәйкес қазіргі уақыттағы ұялы радиобайланыс 

жүйелеріндегі кейбір техникалы сипаттама 1.2 - кестеде кӛрсетіледі. 

 

Кесте 1.2 – Ұялы радиобайланыстың жүйісі стандартының қысқаша 

техникалық сипаттамалары 

 

Стандарт атаулары 

 

БС-ның жұмыс 

жасау 

жиіліктер 

диапазондары 

МРТ-ның 

жұмыс 

жиіліктер 

диапазондары 

БС-ның 

максималдық 

сәулеленді 

ру қуаттары 

МРТ-ның 

максималдыӛ 

сәулеленді 

ру қуаттары 

"сот" 

ради 

усы 

NMT‐450 аналогтық 463 - 467,5МГц 

453-457,5 

МГц 100 Вт 1,0 Вт 

1,0-40 

км 

AMPS 

аналогтық 869-894 МГц 824  - 849МГц 100 Вт 0,6 Вт 

2,0- 

20 км 

D‐AMPS (IS‐136) 

цифрлық 869-894 МГц 

824-849 

МГц 50 Вт 0,2 Вт 

0,5-20 

км 

CDMA цифрлық 869-894МГц 

824-849 

МГц 100 Вт 0,6 Вт 

2,0-40 

км 

GSM‐900 цифрлық 925-965МГц 

890-915 

МГц 40 Вт 0,25 Вт 

0,5-35 

км 

GSM‐1800 

(DCS) цифрлық 1805–1880 МГц 

1710 

–1785 МГц 20 Вт 0,125 Вт 

0,5-35 

км 

Базалы станция ӛз аймағындағы ұялы радиотелефонды байланыстырып 

отырады, сигналдарды қабылдау-тарату режимдеріңде жұмыс жасай алады. 

Стандартқа тәуелділік базалы станция 463-тен 1880МГц-ке дейін жиілікте 

диапазонында электромагнитті энергияны сәулелендіре алады. Базалықстанция 

антеннасы жерден 15-100 метрде биіктікте тұрғызылады құрылыстарда 

(қызметтік, қоғамдық, ӛндірісті және тұрғын нысанда, ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындардың желдеткіштер құбырларында) не арнайы тұрғызылған мачта 

қондырылады. Осының арасында таратуға (не қабылдауға), қабылдауларға 

негізделген, электромагниттік сәулеленуі болып саналмайтын да антенналар 

болады. Базалық станциялардың таратқыш (таратқыш - қабылдау) антеннасы 2 

типті: -кӛлденең жазықтықтағы шеңбер диаграммаларымен бағыттас («Omni» 

түрлі) - 1.3 суретте бейнелеген. 
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1.3 - сурет - «Omni» типті бағытындағы антенна диаграммасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4-сурет – Секторлы бағытындағы антена диаграммасы 

 

 

1.3.1 Ұялы телефондардың кері әсері  

 

 

Электромагнитті ӛрістер барлық ӛмірлік кӛздеріне, адам организміне аса 

үлкен әсер етеді. Медициналық және биологиялық зерттеу нәтижесі 

кӛрсеткендей электромагнитті ӛрістердің адамдарының нервтік жүйесіне, ішкі 

мүшесіне, физиологиялық дамуыларына тигізетін теріс зардабы анықталған. 

Сонымен бірге, кейінгі кезде шетелде маманымен бірігіп ӛткізілген 

зерттеушілер нәтижесіне сүйенетін болсақ, электромагниттік ӛрістердің 

әсерінен мыңдаған ауру типтеріне жаппай таралуы анықталынады, қалаларда 
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ӛзіне жұмсау фактісі кӛптеп бастады. Себебі, электромагнитті ӛрістер адамның 

ми құрылысына ӛте әсер ете отырып, есте сақтау,  дұрысырақ ойлау 

қасиеттерін бірден бұзады. Қазіргі уақытта елімізде телекоммуникацияның 

дамуына байланысты, элекетромагнитті ӛрістер ӛсе түсуде. 1990жылмен 

салыстыратын болсақ елімізде, оның ішінде қалада, электромагнитті ӛрістердің 

таралуы ондаған есе ӛскен, ірі қалада оның мӛлшері қалыпты нормалардан 1000 

есе артылған. 

Мысалы, электро магниттік ӛрістері толқындарының үзіліссіз аз 

мӛлшерлерінің ӛзі ағзаның орталық жүйкелер жүйесіне, қорғаныштар 

статусына, кӛзге кері әсері, кӛруі, есте сақтауға қабілетін тӛмендетулермен 

қатар, жыныстық органның және эмбриондарының дамып жетілулері мен 

қызметіне теріс ықпалын тигізе алады. Ананың құрсағындағы эмбриондарның 

электромагнитті ӛріс толқынына сезімталдықтары аналар ағзасына қарағанда 

анақұрлым жоғары екендігін, сондықтан жүкті әйелдің электро магнитті ӛріс 

аумағындағы ұзақ болуын нәрестені туа біткен кеселге ұрындыратыны ғылыми 

дәлелденген. 

Бүгінде аталған затсыз, қондырғылар, құралдарсыз жұмыс істеуге, істі 

бітіру мүмкіндігі. Дегенмен, оның сақтық шарасын қолданып пайдаланған 

абзалырақ. 

Біріншіден, аталғандардың қондырғыды тұйықтау жүйелеріне міндетті 

түрде енгізу керек. Екіншіден, компьютер мен ойын автоматының және тағы да 

басқа құралдың орналасу талабы мен пайдалануын уақыт аралықта сақталынуы 

тиіс. (Күніне тиісті уақыты шамамен – 5 сағат). Пайдалану барысындағы 

үлкендер әрбір сағаттар сайын, балалар 30 минут сайын үзілістер жасауы, 

мұнымен қоса жұмыс орнындарындағы электромагнитті ӛріс деңгейінің 

кӛрсеткіші бақылау барысында зертханалы ӛлшеуіштері жүргізіп тұрылуы 

қажет. Қазір бәрінің қолында ұялы телефондар. Жас та, үлкені де бір-бірімен 

телефонды құлаққап, күндіз-түніде сӛйлесулерімен болады. Бұрынырақ ұялы 

телефон дегендерді тек қана қалталы азаматтың қолынан кӛретін болдық, осы 

күні кішкене балалардың да қолдарынан түспейтіні ойыншыққа айналғаны 

сӛзсіз. Алыстағы ауылдарыңыздың ӛзінде «телефонсыз» үй жоқ екені мәлім. Ал 

енді екінің біріедегі қолында, жамбасындағы, қалтасындағы, сӛмкесіндегі, 

кеудесінде жүргенде осы «телефон» дегеніңіз адамдарға қаншалықты 

зияндырақ? Америкалық мамандар ашқан жаңалықтарға бұл күнде ешкім 

таңғалмайтындай болды. Осыдан екі үш жыл бұрын «екі қабат әйелдер және 

жас балалардың ұялы телефондарды пайдалануы олардың денсаулықтарына 

орасан зиянды» деп иондық емес сәуледен қорғану жӛнінде Ресей ұлттық 

комитеті  дабыл қаққан еді. «Телефон» балалардың денсаулықтарына кері әсер 

етеді екен. Есте сақтау қабілеттері нашарлайды. Танымдық қабілеттері 

тӛмендейді. Бойды бойкүйездік пен сүлесоқтық билейді. Баланың кӛбісі 

шаршауық, ашушаң, жүйкесі тез жұқарады. Ал ұялы телефондармен ұзақ 

сӛйлесетін баланың жүйкесі жұқарып, депрессияға ұрынуы жиілейді. Адамдар 

пойызда, лифтте телефонмен сӛйлесетіні сӛзсіз. Ең зияны осы. Ұялы 

телефондардың антеннасында мұндай жағдайларда жоғары деңгейлерде 
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радиациялар шығарады. Айналып келгенде адамдарның дене бӛлігін қыздырып, 

денсаулықтарына кері әсер береді. Әсіресе, жасӛспірімдер күндіз-түні 

«телефонға» жабысып, қолынан тастамайды. Түні бойы музыка тыңдайтыны 

мәлім. Әйтеуір тыным болмайды. Зарядтайтын қондырғылар жарты м жерде 

болса, ондағы жоғары кернеулі электрлік сымының астына ұйықтағанмен 

бірдей. Тіпті соңы мида қатерлі ісіктердің пайда болуына әкелінеді. 

Ғалымдардың тұжырымдамасы сұмдық сорақы жайтты да анықтайды. Ұялы 

телефондармен ұзақ сӛйлессеңіз, ол адамдар миын бір градус дейін 

қыздырылады екен. 

 

1.3.2 Оқушыларға ұялы телефон ұстауға қатысты пікір  

 

Осыдан он жыл бұрын ұялы телефондар біз үшін таңсық болды. Бүгінде 

ересектерды былай қойып, мектеп жасындағы баланың қолында қос-қостан 

телефоннан бар екені сӛзсіз. Жаһан ғалымдары ұялы телефондардың адам 

ағзаларына тигізер әсері туралы кӛбіне айтады. Бірақ құлақ түріп, елепжатқан 

ешкім болмай тұр. Қайта заман ағымдарына қарай ұялы телефондардың түр-

түрлері шығарылуда. Әсіресе, түрлері ойыны мен интернетке ену мүмкіндігі 

бар телефон жас ұрпақтың кӛп қолданатын «ойыншығына» айналып отыр. 

 Соңғы жылы елімізде ғылыми техникаға қарқынды дамып отырған кӛп 

жетістікке қол жеткізіп отыр. Қоғамда ӛмірге қажеттілік әрі қолжетімді 

технология кӛптеп еніп, телекоммуникациялық жүйелері жаңарады. Адамзат 

игіліктеріне арналған бұл жаңалық, әрине, пайдалы болады. Әйткенмен, әр 

түрлі жиіліктердегі диапазондары бар техногенді электромагнитті ӛрістердің 

адам денсаулықтарына кері әсері жоқ емес. Ұялы байланыстардың зияны бӛлек 

екендігін мамандар ескертеді. Мамандар алдағы келер 10-15 жылда сымсыз 

телефондарның зардабынан ісік дертіне шалдығушының саны арта түсетінін 

айтып, дабылдар қағуда. Осы жылы дүниежүзілік Денсаулықты сақтау 

ұйымдары ұялы телефон жас жеткіншектің денсаулығына зиян екенін 

мәлімдеді. Интернеттің пайымдауынша, 10 жылда күніне жарты сағат 

телефонмен сӛйлескен адамның глиома дерттеріне шалдығу қаупі 40 пайызға 

дейін ӛсуде. Ұялы телефон электромагнитті сәулелер негізгі тетіктері екені 

айтпаса да түсініктірек. Бұл – жүйкелік, эндокринді және жынысты аурулардың 

асқынуына әсерлі сәулелер. Кей мемлекетте мектеп жасындағы балаларға ұялы 

телефон ұстауға қатаң тиым саланған екен. 10-11 жастан бастап телефонды 

тұрақты қолданатын жандардың ми ісігіне шалдығуы мүмкін. Себебі 

электромагнитті сәулелер ойлау қабілетерін реттейтін мидың жүйксіне 

орталығына енеді екен. Эпилепсия жүйке ауруы, ақ қан сияқты дерттердің де 

асқынуының негізгі себепшісі де сымсыз телефондардан екенін жасырып 

отырған жоқ. Жаһан елдері телефонның адам ӛміріне аса қауіптіліктерін жан-

жақты зеріттеуде. Испандық ғалымдар 11-13 жас шамаларындағы бала телефон 

екі минуттай сӛйлескеннен соң, миының био электрлі белсенділігі 2 сағат бойы 

бастапқы қалпы бойынша дәлелдеген. Ұлыбританияның біршама қалаларында 

зерттеулер жүргізген ғалымдар  мұны да жоққа шығармайды. Ресейдің 
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гигиеналар институтының жүргізген зерттеулері 5-10 жыл бойына  телефонды 

пайдаланған 20-29 жас аралығындағы азаматтың мидың ісігіне тапболу қаупі 

ұлғауын кӛрсетіпті. Бұл келешек ұрпақтың телефонды неқұрлым ерте 

пайдаланса, соқұрлым дертке шалдығуы қаупі арта түсетінін айтса керек. 

Алайда, ғалымдардың мұндай пікірлерімен келіспейтін ғалымдар бар. 

Телефонның адам ағзаларына осыншалықты әсері аз әлі толықтайды 

дәлелденген жоқ. Бүкіл ғаламның әр түкпірінде сан түрлі зерттеулер жүргізілсе, 

бұл жанама ғана дейтіндердің де қатары аз емес. Профессор, дәрігер Есенқұлов 

Әскердің айтуынша, мұндай зерттеу әлі дәлелденбеген. «Сол себепті де 

телефонның қауіптілігін айтып, дабылдар қағу орынсыз, мұның бәрі кішігірім 

зерттеу ғана», - дейді ол. 

Ұялы телефонға қызығушылар – балалар мен жастар. Тұтынушы назары 

барын салатын ұялы операторлары балаларды баурауы үшін түрлі ойындарды, 

жаңалы қызметтерді ұсынады. 2001 жылдары Еуропарламенттің ғылыми 

зерттеу басқармасы кәмелетті жасқа толмаған балаға телефонды қолдануға 

тыйым салған. Одан бері Еуропа мемлекеті мектеп қабырғаларында 

оқушыларға телефондар пайдалануға үзілдікесілді қарсылық білдірген еді. 

Ұлыбританияда телефонды сатуда, оның қауіптіліктері жӛнінде 

ақпараттандыратын парақшамен қатар ұсынылуы керек, Францияда ата-

аналарға баласы қанша уақыт телефонмен сӛйлесетіндігін қадағалау 

міндеттелді. Адамның ағзасына радиацияның әсерін тигізуді зерттейтін бір топ 

ғалымдар ұялы телефонның қорапшаларына «Денсаулықты сақтау ұйымдары 

ескертеді» деген ескертпелер енгізу керек деген ұсыныстар білдірді. Еуропа 

елінен үлгі алса керек, Тәжікстан елінде мектептер мен ЖОО білім алушыға 

ұялы телефон қолдану тыйым салған. Қанша тыйым салынсада, телефонның 

негізгі тұтынушысы бала  мен жастар болып отыр. Жасыратыны жоқ, қазір 

уақыттағы мектеп жасындағы балалар телефонсыз сабаққа деген ынтасын 

әлсірететінін айтып отыр. 

Еуропа мемлекетінде қолданылатын тәжірибелерді отандық мектеп 

қабырғасына да енгізу керек екен деп ойлаймын. Біршіден, ұрпақ 

денсаулықтарына алаңдаушылық болса, екіншіден, мектептегі балалардың 

арасындағы бәсекелестігіне де бәсеңдететіні анық болып отыр. Телефон түрлі 

дерттердің пайда болуларына себепкер болуымен бірге, балалардың санасына 

да біршама әсер етеді. Қазіргі уақытта балалар арасында телефондарын 

кӛрсетіп мақтануға, әдемі нұсқасын алудан кӛрі «жарысу» дағдыға айналды. 

Біздегі кемшілік, ата-аналар баласына телефонның зияндылықтарын айтып, 

оның орнына сабақтарына мән беру керегін ескертпейді. Ал, ұстаздар 

тарапынан ескертулер жасалса, білім ордасыдағы ұрыс-керіс шығарудан да 

тайынбайтыны жаңалық емес. Ұстаз айтып жатырса, оқушыларды жаман 

болсын, кӛштерден қалсын демейді. Білім ордасына келген баланың телефон 

ұстауы оның оқып отырған сабақтарына тікелей әсер етеді. Сонымен бірге, 

оқушылардың ойларынын шашыратып, алаңдатады. Ұстазды сыйлау әдептерін 

бұзатыны да сӛзсіз. Жанындағы басқа оқушыға психологиялық тұрғыдан теріс 

ықпал етеді. Күнделікті сабақ беруде аңғару қиын емес. Осы себепті мектеп 
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қабырғаларында оқушыға ұялы телефондарды пайдалануға тыйымдар салу 

орынды деп ойлаймын. 

 

1.4 Мәселенің қойылымы 

 

 

Кез-келген организмдернің қызметтік-динамикалық қасиеті оның ӛмірді 

сүру жағдайларының шарттарына қабілеттіліктеріне тәуелді болады. 

Ағзалардың қалыпты тіршілік әрекетері үшін қажетті фактордың біріне табиғи 

электромагнитті ӛріс жатады. Табиғи электромагнитті сәуленің тапшы немесе 

жоқ болуылары зиянды әсерге, тіпті тірі ағзалар үшін қайтымсыз зардапқа 

әкелуі ықтимал. 

Қазіргі уақытта жер бетінде экологиялық жағдайдың қалыптасуына 

қоршаған ортаның электромагнитті тұрғыдан кірленіп, тірі ағзаның зардап 

шегуі аса алаңдаушылық туғызатын проблемаға айналып келеді. Сондықтан 

электромагнитті сәуленің биологиялы әсерін зерттеу жұмысы ӛзінің алдына 

әлеуметті мәнгі зор экологиялы міндеттер жүктейді, қазіргі кездегі физика, 

биология, экология, ғылымының ең ӛзекті мәселесінің бірі болып отыр. 

Тірі ағзаға электромагниттік сәуленудің әсер ету механизмдері бүгінгі 

күнге шейін түбегейлі шешімін тапқан емес. Электромагнитті ӛрістің 

биологиялы әсерін түсіндіретін біршама болжамдары бар. Оны ұлпаларда 

тоқтардың туындауына және ӛрістердің тікелей жасушалы деңгейде әсер 

етулеріне, бірінші кезекте мембраналы құрылымға әсерлерімен негізделеді. 

Электромагнитті ӛріс әсерімен биологиялы мембраналар арқылы диффузия 

жылдамдығы, биологиялы макромолекулалардың бағыттары мен 

конформациясы, сондай  еркін радикалдың электронды құрылымының күйі 

ӛзгеруі ықтамал. Негізінен электро магнитті ӛрістің биологиялы әсер ету 

механизмі арнаулы емес сипатқа ие, ағзаның реттеуші жүйесінің белсенді 

ӛзгерістерімен байланысты. 

Тірі ағза биоколлоидтық және физико-химиялық реакцияда жетекші рӛл 

атқаратынын күрделі гетерогенді жүйеден тұрады. Кӛптеген жылдар қатарынан 

ғалымның үздіксіз зерттеуінің нәтижесі негізінде анықталғанындай, коллоидты 

жүйелердегі реакцияның жылдамдығы күн сәулеленуінің белсенділігіне 

байланыстырақ және гео магнитті полюстерді орналасуына қатысты болды. 

Мұның негізгі себебі – электромагнитті ӛріс әсерілермен су қасиеттерін, ондағы 

физико-химиялық процестің ӛзгеруі, жанды не жансыз обьектіде жүретін 

реакцияның жалпы құрылыдарының ӛзгерістері болып табылады. Бірінші кез-

келген ӛзгерістерге бейім келетін плазмалы және жасушалы ішіндегі 

мембраналар, әртүрлі органелдер мен жасушалар ішіндегі құрылымды 

шектейтін мембрана екендігі анықталатын. Жасушалық мембраналардың түрлі 

физико-химиялық әсерге, оның ішінде сәулеленулерге сезімталдықтары жоғары 

болып отыр. Мембрананың морфологиялы және қызметтік ӛзгерістерге 

ұшырауы практикалы тұрғыдан ӛте аз сәулеленулерден кейін және ӛте аз 

дозаларда жүретіндігі дәлелденген. Сонымен бірге электромагнитті сәуленің 
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биологиялы мембрана ӛтімділігіктеріне және натрий катионының 

тасымалдануының активті үдеулеріне әсер етіп ӛзгеріс тудыратын, бұл 

жағдайларда қанықпаған май қышқылының қайта қышқылдануларының 

белсенділігі мен митохондрияда қышқылдану процесінің бірігуі мен 

фосфорлануы жүре екен. 

Жасушалық деңгейлердегі мұндай ӛзгерістер себептен туындауы мүмкін 

есептеледі: 

- Электромагнитті сәуле зарядталған бӛлшекке және тоққа әсер, осының 

қорытындысы ӛріс энергиясы жасушалы деңгейдегі энергиялардың басқа 

түріне түрленеді.  

- Атомдар және молекулалар электр ӛрісіне полярланады, полярланатын 

молекулалар магнит ӛрістері таралуының бағыттарымен бағытталады.  

- Электролит болып табылатын ұлпаны құрайтын сұйықта, сыртқы 

ӛрістердің әсерінен кейінгі ионды тоқтар пайда бола бастайды.  

- Айнымалы электрлік ӛрісі диэлектриктердің айнымалы поляризациясы 

жүретіндей, ӛткізгіштік тоқтарының пайда болуын есебінен тірі ағзаның 

ұлпасын қыздырады. Жылулық эффекттер электромагниттік ӛрістер 

энергиясының жұтылуының саласы болып табылады.  

Ӛріс кернеулігілігі және әсер етулік уақыты неқұрлым ұзақ болса, 

айтылған эффекті соқұрлым күштірек байқалатынын байқауға болады. õ= 10 

мВт/м мәніне шартты түрде жылулы баспалдақ ретінде, артық жылу 

термореттеулі механизмі шығарылып отырады. Одан басқа органдардың қатты 

қызуларына сезімталдығы оның құрылымымен анықталып отыр. Қатты 

қызуларға кӛруі, бүйрек, ми, ӛт және қуық жолы органдары сезімтал болып 

келеді.  

 

1.3 Кесте   – Адам  ағзаларына әсерлі  біліне бастайтын  магнитті  ӛрістері 

кернеулігінің мәндері 

 
Магнит ӛрістерінің әсер ету механизмдері, биологиялық 

деңгейі, магнитті ӛрісі кӛзі 

Кернеулі, 

кА/м 

Биомолекуланың кеңістіктік бағыттарының бұзылуы 800 

Магнитті су тежегішті эффектісі 160 

Судың электрлік ӛткізгіштігінің ӛзгерісі 115 

Ӛздік   биопотенциалдарға   сәйкес   келетін   ӛзді индукция электрлі 

қозғаушы күштері 

80 

Химиялы реакцияларындағы магнитті эффектілер 8-80 

Сулар тұтқырлығының ұлғаюы 11 

 

Электромагнитті ӛрістің нервтік жүйесіне әсерін ғалымдар тәжірибе 

бойынша зерттеді. Орталық нервтер жүйесіне электромагнитті және магнитті 

ӛрістерді әсері жӛніндегі кӛптеген жыл бойы зерттеулер нәтижесі профессор 

Ю.А.Холодовтың монографиясында жарияланған. Электромагнитті ӛрістің 

миға, есте сақтау , нейрондар мембраналарына, шартты-рефлексті әрекеттеріне 

тигізетін тікелей әсері анықталды. Спектроскопиялы зерттеу нәтижесінде әлсіз 
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электромагнитті ӛрістің нервтік жасушаларындағы жүретін синтездер 

процестерге әсерін мүмкіндіктері кӛрсетілді. Зерттеу осы әсерінің нейрон 

қабықшасына әсер етіп айқын ӛзгерістерін тудыруы, мидың күрделлі 

құрылымдарына берілетін ақпараттың бұзылуына әкелетіндіктері байқалды.  

Жоғары жиіліктегі диапазондағы электромагнитті ӛріс әсер еткенде қысқа 

уақыттардағы аралық есте сақтауды бұзылуы мүмкін. 

Жердегі тіршіліктер электромагнитті толқындар әсерімен пайда болып 

және дамып отырады, мұндай әсердің азаюы немесе жоқтығы жерде тіршілікке 

кері кесірі тиуі мүмкін, геомагниттік ӛрістер барлық тірі ағза үшін табиғи 

экологиялы фактор болып есептеледі. Соңғы уақыттардағы ғылым мен 

техникалардың қарыштап дамуны жасанды электромагнитті толқындар 

тарататын кӛздері кӛбейеді. Тірі ағзаларды жоғарғы электромагнитті аймақ 

болып табылатындығы жаңа ӛмірді сүру ортасы қалыптастырады, сӛйтіп 

қалыпты шектен, кері әсерін кӛрсете бастады. Электромагнитті ӛрістің 

биологиялы обьектілерге әсерету механизмдері бүгінгі күнге дейінгі толық 

анықталмаған екен. Тек оның бүкіл тірі ағзасының құрылым деңгейінде кӛпше 

түрдегі әсерлерін байқауға болады. Осыған қарамастан электромагнитті 

сәулелер медицинада кӛптеген ауруды емдеуде кеңінен қолданылып келеді. 

Қазіргі кезде электромагнитті сәулелердің тірі ағзаға тигізетін алуан типті 

әсерлерін зерттеуге ӛте маңызды және ол экологиялы, физика биологиялық 

және медициналы тұрғыдан алғанда үлкен проблемаға айналып отыр. 
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2 Электромагнитті толқынды талдау 

 

2.1 Электормагниттік толқынның жұмысшының ағзасына әсері, 

олардың еңбек жағдайы 

 

 

Күн суытқанда жұртшылық түрлі жылытуға арналған құралдарын, қысқа 

толқынды пештті кӛп қолдана басталады, теледидар алдында жиілеп отырады. 

Сондай-ақ кейінгі жылы тұрмысымызда компьютер, кӛшірме құралдары, ойын 

автоматы, емдеу-профилактикалы мекемелеріндегі тӛмен және жоғары 

жиіліктектегі физиотерапевтті электроқондырғылар, тұрғын үйдің, мекемесінің 

тӛбесіне орнатылатын қабылдау-тасымалдау мобильдік, спутникті байланыс 

антеннасы, тұрмысты техникасы, тағы да басқа электромагнитті ӛріс 

туындататындығы құрылғылар қолданыста болып отыр.Аталған құрал-жабдық 

арқылы қоршаған орталарға берілетін үзіліссіз, үзілісті толқындар 

биоэкосистемаларға әсер етеді. Олар белгілі дәрежеде адамдардың ағзасына да 

тигізетін кесірі бар, ол толқындардың жиілігіне және қуаттарына тікелей 

байланысты екен. 

 

 

2.2 Электормагниттік толқындардың патогенетикалы әсері  

 

 

Әртүрлі диапазондағы электромагниттік толқындар ӛндірістегі, ғылымда, 

медицинада және техникада кеңінен қолданылады. Олар металл, ағаштар және 

басқа материалдарда, теледидар, радиохабарлама, қыздыру, диэлектриктерді 

дәнекерлеуде пайдаланады. Радиолокация, радиоастрономия, 

радиометеорология, радионовигация, ядролық физика, ғарыштық зерттеулерде, 

және т.б. жоғарғы жиіліктектегі электромагниттік толқындары қолдануы кең 

орын алады. Радио толқынның сәулелену кӛздері ламполы генератор. Олар 

тұрақты тоқтың энергиясын ӛзгермелі аса жоғары жиіліктік токқа айналдыра 

алады. Қазіргі кездегі цехта электро вакуумды зауыттарда, электрлі лампасын 

шығаруда, жоғарғы жиілік генераторға мӛлшерленген. Жоғары жиіліктегі ток 

металл бӛлшегіндегі қалдық газды жояды. Радиотеле станциясының жұмыс 

орнындарына жоғары жиілікті ӛрістері болып табылатын белоктың дұрыс 

қозғалмауын бӛлгіш сүзгісі болып табылады. Физиотерапевтикалы 

кабинеттерде медициналы аппаратпен жұмыс барыстарында электромагниттік 

ӛрістер пайда болады, оның әсері персоналдарға қауіпті. Айқын болғандай 

биологиялық әсерлерді ӛте жоғары жиіліктегі ӛрістер бере алады. Сантиметрлі 

және миллиметрлі толқындар терісімен сіңіріліп, рецептор арқылы 

организмдерге рефлекторлы әсер етеді. Дециметрлі толқындар 10-15 см 

тереңдіктерге еңіп, ішкі ағзаға тіке әсерлеседі. Радиотолқындар радиожиілікті 

электромагниттік ӛрістер кӛлемдігі электромагниттік спектрдің бірнеше 

миллиметр, бірнеше кмге ұзарған бӛлігі. Электр зарядының тербелістері 
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нәтижелерінде туындайды. Тербеліс жиіліктерңі жоғарлағанда, толқын 

ұзындығы қысқартырады. Толқынды былай ажыратады: (ҚТ)қысқа толқындар, 

(УҚТ)ультрақысқа толқындар, (ЖТ) жоғары толқындар және 

(УЖТ)ультражоғары толқындар. Электромагнитті толқын жарық толқынның 

жылдамдығымен таралтылады. (ЭӚҚ) Электромагнитті ӛрістерінің қуаты 

мекемелерде генераторлар күшіне, экранды деңгейі мен металл жабындысының 

болуына байланысы кең кӛлемде тербеледі, шығару кӛздерін жойылуына 

байланысты тӛмендетіледі. 

 

 

2.2.1 Емдеуі. Жалпы сауықтандыру терапиясы 

 

 

Седативтік және ұйықтататын дәрі заттарды тағайындаулардан тұрады. 

Гистаминге қарсы препарат: пипольфен, супрастин, глутамин, димедрол, 

қықылдары (тәулігіне 0,25г 3 рет). Аздап транквилизаторы: хлордиазепоксид 

(эленкум); үшоксозин, глюкоза аскорбин қышқылы, биогенді 

стимуляторларженьшень тұнбасы, элеутерококк; қытай мемоннигі, ОЖЖ 

қызыметі бұзылса (вегетативті дисфункция және астениялық синдром), шеткері 

қандағы ӛзгерісмен сипатталса В6–витамидердің тағайындау керек. Жұмысқа 

қаблеттіліктерді тексеру қажет. Патологияның ерте белгісрін анықтағанда 

еңбекке қаблеттілікті сақталған уақытта, белсенді терапия, оны санаторий-

профилакторияда ӛткізген дұрысырақ. Амбулаторды емдеу-жекеленген алдын 

алуларды орындағанда жақсы қорытынды береді, еңбекке қаблеттілігі бұзылды. 

Одан да айқындау жағдайда уақытша басқа жұмыстарға ауыстырылуы қажет 

және ол жерге ЭМТ болмауы керек. Осы жағдайда ғана науқасқа 1-2 ай 

уақыттарға ауруханалы парақ беріледі. Емдеу тиімді болғанда бастапқы 

кәсібіне оралады, қатаң дәрігерлі бақыланады. Науқастар уақытымен 

емделмесе, айқын формаларда (айқын нейроциркуляторлық бұзылыстар, ӛткір 

астенизация, диэнцефальдік жеткіліксіздік) сәйкесінше емдік-профилактикалы 

шарасыннан кейін басқа жұмыстарға ауыстырылуы қажет. 

 

 

2.2.2 Профилактикалары 

 

 

Алдың-алулардың негізгі әдістері - радиосәулеленулер деігейін тексеру 

керек. Жұмысқа кірсер алдында және кезеңдерді медициналық тексерілулерді 

жүргізу қажет. ЭМӚ радиожиілікті (мм, дм, см) кӛзімен жұмыс жасайтын адам 

12 айда 1 рет медициналық тексерілуден ӛтеді. Ультра күші жоғарғы, ӛте 

тӛмен, тӛмен ЭМ сәулесі кӛзімен жұмыс ісьейтіндер 24 айда 1рет ӛтеді. 

Медициналық тексерулерді невропатолог, терапевт, окулисттердің қатысуымен 

ӛткізеді. Гемоглобинді, ЭТЖ мен лейкоциттер мӛлшерін білуі керек. 

Кӛрсеткіштерге электрокордиографиялық қарастырулар ӛткізеді. Жұмысқа 
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қабылдауларға қарсы кӛрсеткіштер: катаракта, вегетативті дисфункция, 

наркомания, созылмалы алкоголизм, токсикомания, шизофрения және тағыда 

басқа эндогенді психоздер. Кешенді ұйымдастырушы-техникалық, санитарлы-

сауықтандыру және емдеу-профилактикалы шаралар іске асырушы 

сырқаттанушылықтардың тӛмендеуіне себепшісі. 

 

 

2.3 Электромагнитті радиотолқындар әсерінің адам ағзасына әсері 

 

 

Физикалы сипаты бойынша электромагнитті толқынды сәулесі (ЭМС) бір 

бірімен байланысатын, магниттік және электрлік алаңдарда уақытық бойынша 

ӛзгеретін және бір-бірімен, электромагнитті алаңды түзетеді. ЭМС толқынның 

жиілігі және ұзындықтарымен сипатталады. Электромагнитті толқындар 

жиілігі герцпен (Гц) ӛлшенеді. 1Гц секундтағы тербеліспен ӛлшенеді. Герцтің 

туындыларына жатады: (кГц) килогерц = 1000 Гц, (МГц) мегагерц = Гц,  (ГГц) 

гигагерц  = Гц-терді құрайды. 

Радио сәулелері толқындарын келесідей негізгі диапазонға бӛледі: 

(ӚТЖ)ӛте тӛмен жиіліктегі, (ТЖ) тӛмен жиіліктегі, (ЖЖ) жоғары жиіліктегі, 

(УЖЖ)ультражоғары жиіліктегі  мен (ӚЖЖ)ӛте жоғары жиіліктегі. Олардағы 

ұзын, ӛте ұзын, қысқа, орташа, ультра қысқа, микротолқындар (сантиметрлер, 

дециметрлер, миллиметрлер) тән. 

Жұмыс күндері ЭМА осында жұмыс жасаған адамдарға әсерлері жұмыс 

орынында 60 кГц – 300 МГц аспау тиіс: 50 кГц – 60 кГц-тен 3 МГц жиілікке; 20 

кГц - 3МГцтен 30 МГц жиілікке; 10 кГц - 30МГцтен 50 МГц жиілікке арналған; 

5 кГц - 60 кГц –тен 1,5МГц жиілік арналған,; 0,3 кГц – 30 МГц- тен 50 МГц 

жиіліке арналған. 

Жұмыс орындарын ЭМА – дағы рұқсатты берілетін энергиялары 

ағымының тығыздықтары 300 МГц – 300 ГГц жиілікті диапазонында болу 

керек, ал мекемелерде рентген сәулелесінде немесе жоғары температурасымен 

болған кездегі, жұмыс бойы (10 мкВт/см
2
) 0,1 Вт/м

2
; 2 сағат ішінде (100 

мкВт/см
2
) 1 Вт/м

2
 аспау керек.жұмыстың уақытында ЭМА энергия 

тығыздықтары (10 мкВт/см
2
) 0,1 Вт/м

2
 аспау тиіс. 

Эксплуатация процестері кезіндегі РЛС қарайтынды, ТББ бақылаулары, 

операторлар, РЛС мен жеке АЖЖ блоктарын реттейтін микротолқынды 

сәулелер ұшырауы ықтимал. Егер кабинкада жақсы экрандары болса, адам аз 

қарқындылықтағы микротолқындылық сәулеге ұшырайды. Радиолар және 

телерадио станциясында жұмыс істейтін кезекші қысқа, орташа және ультра 

қысқа толқынның әсеріне ұшырайды. 

Радио толқындардың термиялық, биологиялық әсері бар, сонымен қатар 

ағзадағы дезадаптациялы әсері, ол дегеніміз әр түрлі қолайсыз фактордың 

әсеріне қалыптасатынн тұрақтылықтың бұзылуын, сонымен қатар кейбір 

қабілеттілік реакциясыының бұзылуы. Екі фазалы реакциясы шамалы 

мӛлшерде ОЖЖ ынталы және үлкен қарқындылықтағы тежеуші әсерлі. 
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Радиожиіліктегі сәулесімен жұмыс істеуге кезіндегі қосымшалар 

қолайсыз факторға жатады: 

а) 10 киловольт жоғары кернеулердегі жұмысшысындағы АЖЖ 

блогының модуляторылы және генераторлы аймағындағы рентген сәулелері;  

б) РЛС кабинасындағы, телеоадистанция және радио мекемелеріндегі, 

диелектрлік және индукциялық металл қызбаларындағы жоғарғы температура,  

в) РЛС операторындағы, телерадиостанциялар және радиолардағы 

кезекшілердегі эмогционал психикалы стрестер, сонымен қатар соңғы 

жұмысшыларындағы еңбек пен демалыстың қолайсыз тәртіптері;  

г) индукциялы қыздыру аймағының, кабиналардың ауаның химиялы 

заттарымен ластануы.  

 

 

2.3.1 Клиникасы  

 

 

Қарқынды сәулеленуді жылу эффектілерін тудырады. Бұл кезде, 

аяқтардағы ауырсынуға, бұлшық ет әлсіздіктеріне, дене температураларының 

жоғарлауына, басының ауыруларына, бетінің қызаруларына, жоғары 

тершеңдіктерге, шӛлдеу, жүрек қызметтерінің бұзылуына шағымдануды. 

Жедел қысқа уақытты микротолқындар діріл, тахикардия, ұстама сияқты 

бастың ауырсынуы, жүрек айнуы түріндегі диэнцефальды бұзылыстармен 

жүреді екен. СВЧ алаңында аз қарқындылықтарына жедел реакция стения 

түрінде бейнеленеді. 

Радиожиіліктер диапазонындағы ЭМС әсерінен пайда болған кәсіптік 

ауру сәулеленуге жатады. Олар баяу типті дамиды. 

(АЖЖ алаңдары) Микротолқындар радиотолқын спектріндегі 

биологиялы белсенді болады. 

Клиникалардағы маңызды орынға ОЖЖ ӛзгеріс, әсіресе тамыр 

жүйесіндегі , вегетативті бӛліктерде. 

Үш синдромды ажыраталады: астеновегетативті, астениялық, 

гипоталамиялық. Синдромдар негізідерінен аурудың үш кезеңінде: шамалы 

айқындылықтағы, бастапқы (компенсирленген) және айқын. 

Аурулардың бастапқы кезеңдерінде астениялық синдромдар болады, 

науқас басының ауруына, жоғары шаршағыштықтарына, ұйқысының 

бұзылуларына, кезеңді түрдегі жүрек аймағындағы пайда болатын 

ауырсынуларда. Вегетативті симптомдар реакцияның ваготониялық 

сипатамасымен жүреді. Артериялды гипотониясына және брадикардиясына 

тән. Брадикардияда ЭКГ – Т тісшесі кеуде әкетулерінде, үшкір, биік, ол 

клиникалы мәліметтерге вегетативті дисфункция кӛрінісі болып табылады. 

Перифериялы қарсылықтар қандардың минутты кӛлеміне сәйкес келмейді, 

қалыптыдан тӛмен болады. Қалқанша безідердің белсенділіктерінің жоғарлауы 

анықталады. Науқастарда кӛруіне және сезуіне қабілеттеріні жоғарланады. Бұл 

ӛзгеріс науқастың еңбек қабілетін ӛзгере алады. 
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Аурудың айқын және айқын астеновегетативті синдром немесе 

гипертониялы түріндегі НҚД синдромдар түрінде дамиды. Астениялы 

синдромдар тереңдей түскенде, вегетативтік жүйке жүйесінің симпатикалы 

бӛлігінің жоғары қозғыштықтарымен байланысты және ангиоспастикалы 

реакциясы және тамырлардың тұрақсыздығы гипертензиясымен кӛрінетін 

бұзылыстарды қамтиды. Соңғысы аурулардың ауырлықтарын кӛрсете алады. 

Симпатикалы адренальды криз түріндегі пароксизмальды жағдайлармен 

сипатталатын гипталамиялы синдромдар аурулардың жекеленген айқындар 

жағдайларын дамиды. Осы науқаста жоғарғы қозғышты, есте сақтау қабілетінің 

тӛмендеулері, ұйқысының бұзылулары, ұстама түріндегі басаурулары мен 

зардаптар шегеді, ол бас айналу, жүрек айну, қысқа уақыттық есінен 

танулармен кӛзінің қарауытуымен сипатталады. Ол қолдарын созған кездегі 

саусақтарды мен қабақтардың терморы, гипергидрозды анықталынады. Науқас 

жиі жүрек аймағындағы қысылып ауырсынуға «ауаның жетіспеушіліктері», АҚ 

жоғарлауына, әсіресе диастолалы (90-95 мм.сынбағанасынан жоғарғы), күрт 

әлсіздікте. Ұстамадан тыс уақытта науқас сол жақ қол және жауырынға 

таралатындай жүрек аймағындағы ауырсынуға шағымданады. Айқын 

невростениясы фонында кардиалгияны дамиды, ол тамырды кеңейтетін затпен 

емге кӛнбейді. Кей кезде кезеңді түрде пайдалы болатын жүрек қағулары, 

жүрек жұмысытарына кӛп мӛлшерде күште түсу, физикалық күште түсу 

кезіндегі ентігу, горизонталды вертикалды жағдайларға ауысқан кездегі 

пульстің айқын лабилділіктері, субфебрилитет анықталынды. 

Артерияллы қысым тұрақсыз, кӛбінесе жоғарлауға бейім болады. 

Қалыпты АҚ бар науқаста физиалық күш түскеннен уақыттардағы күрт 

систолалы және басым диастолалы қысымның жоғарлаулары болады. Солжақ 

қарыншаның гипертрофиясын байланыстың, жүректердің сол жақ 

шекараларының кеңеюі, жүрек тонының тұйықталуы, кей кезде жүрек ұшынан 

систолалы шу естіледі. ЭКГ-да Т тісшесінің тӛмендеулері және инверсиялары, 

кӛбінесе екі стандарттарты немесе сол жақ кеудеге әкетулерінде, ST 

сегментінің ығысуларымен. Церебральды криз кезіндегі жеке жағдайда, 

жыпылық аритмиясын дамвтады, ол қарыншалық экстрасистолагиялы түрінде 

тіркеледі. Айқын жағдайда ЖИА, атеросклероз, гипертониялық аурудың ерте 

белгісін анықталынады. 

Гипоталамиялы синдром мидың шарындағы қыртысты биоэлектрлік 

белсенделегендегі ӛзгерістер типінде (ЭЭГ белгілері бойынша) сипатталынады. 

Вегетациялы дисрегуляция белгісі кӛміртегі алмасуының бұзылысымен 

қанның құрамындағы белок құрамдарының жалпы белок, диспротеинемиясы 

құрамының жоғарлауымен жүреді. Қандағы липидерлердің -  беталипопротеид, 

триглицерид, холестерин, фосфолипидтердің жоғарлауы, және кейбір 

электролит кӛрсеткіштерінің тӛмендеуі, хлорид, қандағы гистамин 

деңгейлерінің жоғарлауы. 

Шеткі қандағы цитопенияға бейімділіктер, сонымен қатар, 

эритроциттердің сапалы жетіспеушіліктері, хромосома аберрациясының 

жиіліктерінің жоғарлауы, қандар клеткасындағы цитохимиялы ӛзгерістер 
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(нейтрофил, лимфоцит, эритроцит және тромбоцит), нейтрофилді қатарындағы 

жетілдірілген клеткалар сандарының азаюы және сүйекті миындағы 

эритропоэза белгілері. 

Кӛру ағзалары жағынана баяулау үдемелі катаракты дамуы мүмкінірек. 

ЭМА әсерінен аз қарқындылықтардағы АЖЖ кезіндегі бұндай ӛзгеріс 

анықталмайды. Бірақ та ангиопатия түрінде тамырдың торлы қабаттарындағы 

ӛзгеріс және ретиналды тамырдың склероз белгісі, кейде макулярлық 

аймақтағы дистрофиясы ошақтары болады. 

Электромагнитті сәулелердің сүлелі әсері және негізінен бейспецификалы 

реакциялар негізіндегі кӛрінетін бұзылыстар зақымданудың анықталуын 

қиындатты. Ол ауруға тән сипатына анализдердің динамикалғы даму процесіне, 

науқастары жан жақты анықтауға, еңбек ету қабілетеріне негізделген. 

Соңғысын циркуляторлы бұзылысымен астениялы синдромның дамулары, бас 

миларының биоэлектрлік белсенділіктерінің ӛзгерістері, дислипидемия, 

диспротеинемия, дисэлектролитемия, белгілсі дамуы бар, клиникалық 

кӛріністеріне тән. ӛзіне тән ерекшелігі пароксизмалды вегетативі – тамырлақ 

ӛзгерістері, соматогенді астенияға байланыстырақ, бас миының психогендігі 

немесе органикалы бұзылыстары сәйкес. 

Қыртысы қызметтердің жағдайында және вегетативті тамырлық 

реакцияның басым түрлеріне ескереді, салыстыруды жүргізу, науқасты жалпы 

жағдайын, сонымен бірге ағзаның жеке ерекшелігіне қарап жүргізеді. 

Астениялы синдромдары бар науқасқа жалпы күшейтетін, седативті 

емдеу, витаминді емдеу (С, В топтары) тонустары жоғарлатын заттар 

тағайындалынады. Вегетативті тамырлы бұзылыстар басым болғанда жағдайда 

комбинирленген әсерлері (беллатаминал, беллоид) холинолитикалы заттарды 

қолданулар кӛрсетілген, сонымен бірге алдын ала шамалы мӛлшерде инсулинді 

тері астарына енгізушімен глюкозаны тері астарына енгіземіз. 

Гипоталамиялы синдромы және гипертониялы түрдегі 

нейроциркуляторлы бұзылысы бар науқастарға шамалы мӛлшерде 

транквилизаторлар (тазепам, седуксен және т.б) және антигистаминдік 

препараттары, сонымен бірге тамырды кеңейтетін, гипотензивті заттарды 

тағайындай алады. Коронарлы жетіспеушіліктері бар науқасқа миокардтағы қан 

айналымдарда жақсартатын, тәжді қан айналымдарды жақсартатын препаратты 

тағайындаймыз. 

Симпатикалы адреналды криз типтері бойынша ұстама болған кезде 

тамырды кеңейтетін дәрісімен қоса аз мӛлшерлерде аминазиндегі 

тағайындайды және ауырсынуларды басатын затты иньекциялы түрінде 

қолданады. Наркотикалық препаратты сақтықпен пайдалану керек. Терапевтік 

комплекстердің құрамына емдік гимнастикалық, гидротерапиялы, мойынның 

вегетативтік түйіндеріне эуфиллин массаж, фонофорез, сонымен бірге 

психотерапиялы қолданады. 

Еңбек ету қабілетіліктің сараптамасы. Аурулардың бастапқы кездерінде 

еңбек ету қабілеті сақталынады. Осы жағдайға амбулаторлы, стационарлы және 

санаторлы жағдайларда міндетті түрде арнайы ем жүргізіле алады. Емнен кейін 
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және бұзылатын қызметтің қалыптасқанынан соң бұрынғы жағдайда жұмысына 

жалғастырады. 

Шамалы айқынды кезеңдерінде стационарлы жағдайда арнайы емдеу 

жүргізіледі және рационалды типте еңбекке орналастырылып, санаторлық 

курортты емдеу ұсынылады. Бұндай адамды жұмысқа орналастырулар кезінде 

ӛзіндік қиындығы бар. Кейбір жағдайда ондай адамдардың дәрігердің 

қарауыларымен және радиотолқынның аз мӛлшердегі байланысымен сол 

жұмыстарында анықталады. 

Айқын кезеңіндерде, жиі церебральды криздермен диэнцефалдық 

жетіспеушіліктер кезінде сәулені бӛлетін жұмыстарымен байланыстық үзуі 

керек. Жалпы қабылданғанда критерилері бойынша мүгедектіктерге акуыстыру 

сұрақтары шешіле алады. 1-2 жылдан соң егер науқасты жағдайы жақсарған 

болса науқасты мүгедектігін алады. Катаракта анықталатынн кезде процестің 

ӛршулер қауіпіне байланысты жұмыс жасау кӛрсетілмеген. Жалпы соматикалы 

аурулардың айқындау түрлерінде басқа жұмысқа ауыстыра алады. 

Әйелдердің жүктілік кезіңдерінде және бала емізулер кездеріндегі, 

сонымен қатар 18 жасқа дейінгі жасӛспірімдер жұмысқа ӛткізілмейді. 

 

 

2.3.2 Алдын алу  

 

 

Радиотолқынның әсерлерінен пайда болатын ауруды алдын алуға, арнайы 

инженерлі техникалық шараларға жүргізілу қажет, қатаң түрде техникалы 

ережені сақтау қажет, демалыс және еңбек, рационалды тамақтануларды 

ұйымдастыру қажет. 

АЖЖ әсері жағдайларда жұмыс жасаған кездерде, 12 айда бір реттік 

невропатолог, окулист, терапевтің қатысуымен кезеңді түрде медициналық 

қараудан ӛту керек, ал (ультра қысқа толқындарда) УҚТ және ЖЖ әсері 

кездерінде 24 айда бір 1 ӛтіп отыру қажет. 
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3 Есептеу бөлімі 

 

3.1 Радиотехникалық нысандарға іргелес аймақтың тудыратын 

электромагнитті өріс деңгейлерін есептеу 

 

 

Берілгендері: 

 

Антенна 728684 (Xa=-61.92 м; Za=50 м Ya=-11.696 м;; Кӛлбеу =0°0') ;. 

Азимут=300°0' 

 

Антенна 730360 (Xa=-35.776 м; Za=50 м; Ya=-37.84 м; Кӛлбеу =1°0') 

Азимут=210°0';. 

 

Кеңістіктегі аймақтық есептеуі: 

- Жерге ҰДШнен асып кету аймағының проекциясы №1  

- 49 метрге Жерге ҰДШнен асып кету аймақтарының проекциясы №2  

- 48 метрге Жерге ҰДШнен асып кету аймақтарының проекциясы №3  

- 45 метрге Жерге ҰДШнен асып кету аймақтарының проекциясы №4  

- 2 метрге Жерге ҰДШнен асып кету аймақтарының проекциясы №5  

- Тік кеңістіктегі ҰДШдан асып кету аймақтарының №1. "Kathrein 

728684"  

- Тік кеңістіктегі ҰДШдан асып кету аймақтарының №2. "Kathrein 730360 

"  

- Тік кеңістіктегі есептеулер №1; y=-11.696 м; x=-61.92 м; Азимут=300°0'.  

- Тік кеңістіктегі есептеулер №1; y=-37.84 м; x=-35.776м; Азимут=210°0'.  

- Кестеде ҚАШ №1; Y(0)=-11.696м. X(0)=-61.92 м;  

- Кестеде ҚАШ (ЗОЗ) №2; X(0)=-35.776 м; Y(0)=-37.84 м.  

- Графикте №1; Y(0)=-11.696 м; X(0)=-61.92 м; Азимут=300°.  

- Графикте №2; Y(0)=-37.84 м; X(0)=-35.776 м; Азимут=210°.  

 

 

3.2 Есептеу әдістемелері 

 

 

Жиілік диапазолары 300 МГц-тен жоғарғы болғанда сәулеленулер 

интенсивтілігі қуат ағындары тығыздығымен не электромагниттік 

энергиясының ағын  тығыздығықтарымен  сипатталады және  Вт (немесе  

мкВт) ӛлшем бірліктерімен ӛлшенеді. 

Берілген нүктеде кернеулі деңгейін есептеу формуласы: 

 

Е =30 * Pc * Nааф * Gа* Кф * F(θ) * F(ψ)                                 (2. 1) 

 

мұнда Е- электромагниттікӛріс кернеуліктері, В/м;  
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Pс - сәулеленулердің номиналды қуаттылықтары, Вт; 

Nафт - антенді-фидерлік трактте жоғалту қосындысы, рет; 

Ga -антенің күшейту коэффициенттері, рет; 

R - фазалы орталық антенадан берілетін нүктеге аралық, м; 

Кф - жерлер әсерін ескеріп,кӛбейткіштер,(Кф=1, 15.. 1,3), рет; 

F(ψ) –кӛлденең кеңістік бағытталған нормаланатые диаграмма, 

рет;  

F(θ) - тік кеңістікке бағытталатын нормаланған диаграмма, рет. 

 

Фазалы орталық антена берілген нүктелерге дейінгі аралықты келесі 

формула арқылы есептейміз: 

 

R
(3.2) 



мұндағы На –фазалы орталық антеналардың жер бетінен биіктіктері, м;  

               h– берілген нүктесінің жер бетінен биіктіктері, м; 

              L –антенна мачтынан берілген кӛлдененен жатқан нүктелерге 

дейінгі аралықта, м; 

              Н–антена орнату нүктесі және берілген нүктенің жербетінен 

топографиялы биіктік айырмашылықтары, м (ситуациялық жоспарларға 

байланысты анықталды). 

Егер антена орнатулардың топографиялық биіктіктері үлкен болса, онда 

Н плюсен алынады, егер аз болып жатырса минуспен алынады. Берілген 

нүктеге дейінгі аралықтарды анықтау формуласы: 

 

R =  (Ha 
 (3.3) 

 

Берілген нүктелерге бағытталған, антенна ортасынан ӛткізілетін кӛлденең 

жазықтық арасында бұрыш формуламен есептеледі: 

 

Ӛ = arctg(Ha h)                                                                                     (3.4) 

 

Берілген   нүктелерге   энергия   ағынының   тығыздық   деңгейілері   

келесі формуласымен есептеледі: 

 

ЭАТ = E 
2
/0,77                                                                                                   (2.5) 

 

мұндағы ЭАТ – электро магнитті энергия ағынының тығыздықтары, 

мкВт/см
2.
.  

 

Бірдей  ҰДШ орнатылатын, бірнеше сәулелену кӛздері шығаратын   

сәулеленуді келесі шартты орындауы тиіс: 

 







33 
 

 
 

мұндағы Ei –і-ші нӛмірлері ЭМӚ шығарулар кӛзі тудыратын электрлі 

ӛрісінің кернеуліктері; 

               ЭАТi - і-ші нӛмірлері ЭМӚ шығару кӛзлері тудыратын энергия 

ағынының тығыздықтары; 

               Еұдш –нӛмірленген диапазондардағы электрлі ӛрісінің кернеулі 

ҰДШ-г ;  

               ЭАТ ұдш –нӛмірленген диапазондардағы энергия ағынының 

тығыздығы ҰДШ-гі; 

              n, к –ЭМӚ шығарушы кӛздерінің саны. 

 

Кесте 3.1 – Нысананың жапы берілгені, бағдарлама арқылы берілетін 

мәндері А қосымшасында кӛрсетілген 

 
№ Сипаттамалары Мәндері 

 Нысан атаулары GSM-900/1800 стандарттық мобильдік 

байланыстың базалық станциялары 

2 Адрестері Алматы қ, Абай даңғылы 42 

3 Шифрлері Ғимарат шатырындағы металлды мачтар 

4 Антеннің орнатылған орнындары Ғимарат шатырындағы 

5 Координаттары: а) ендік; 

б) бойлық; 

Теңіз деңгейінен биіктігі. 

43 15'00" С.Е. 

7657'00" Ш.Б. 

862м. 

6 Нысанның жұмыс режимдері 24 / 7 / 365 

7 Пайдалануға берілген жылдары 2014 ж. 

 

 

Әртүрлі ҰДШ орнатылатын, бірнеше сәулелену кӛзі шығаратын 

сәулеленулер  келесі шартты орындауы тиіс: 









 
мұндағы Еқос j – j-ші нӛмірленген диапазондардағы ЭМӚ кӛзінен туған 

электромагнитті ӛрістің кернеуліктерінің қосындысы; 

               Е ұдш j - j-ші нӛмірленген диапазондардағы энергияны ағыны 

тығыздығықтарының қосындысы; 

             ЭАТқос k – k-ші нӛмірленетін диапазондағы ЭМӚ кӛзінен туған 

энергиясы ағынын тығыздықтарының қосындылары; 

            ЭАТұдш k - k-ші нӛмірленетін диапазондардағы энергияны ағыны 

тығыздықтарының ҰДШ-гі; 

            m –Е нӛмірленетін диапазондар саны; q –ЭАТ (ЭАТ) нӛмірленетін 

диапазондар саны. 
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Кесте 3.2  –   Таратушы антендік-фидерлік  тракт  және антеннаның 

техникалы берілгені: Kathrein 728684 

 
№  Параметрлер Мәндері 

1 Сәуле диапазоны,МГц(тасушыжиілік) 902.5 

2 Таратушының саны мен қуаты, n х Вт. 1 x 40 

3 Күшейткіштің күшейтудегң коэффициенті, дБ 0 

4 АФТ-дағы жалпылық жоғалту, дБ 7 

5 Антенна түрлері Kathrein728684 

6 Антеннің күшейтудегі коэффициенті, дБi: 15.5 

7 Z фазалық орталық антеннің орнатулар биіктігі, м 50 

8 X және Y фазалы орталық антеннің 

орнатулар координаталары, м 

(-61.92;- 

11.696) 

9 Антенна азимуттары, ° 300°0' 

10 Антеннің механикалы кӛлбеулік бұрышы, ° 0°0' 

11 

Тік жазықтыққа бағытталатын диаграмма максимумына электрлі 

кӛлбеулік бұрыш, ° 

0° 

12 

Тік жазықтыққа бағытталатын диаграммасы максимумына электрлі 

кӛлбеулік бұрышының қосындысы, ° 

0° 

13 Антенна бағытының диаграммалары  

14 - кӛлденең жазықтықтағы  

15 - тік жазықтықтағы  

16 Модуляция түрінде ЖМ 

17 Поляризация түрінде V 

18 Берілген диапазондардағы мкВт/см2 ЭМӚ ҰДШ-гі, 2.5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.1 - Кӛлденең жазықтықтағы 

антеннің 

бағытталған диаграммасы 

Сурет 3.2 - Тік жазықтықтағы 

антеннің бағытталған 

диаграммасы 
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Кесте 3.3  – Таратушы  антендік-фидерлік  тракт  және антеннаның 

техникалы берілгені:Kathrein 730360 

 

№ Параметрі Мәндері 

1 

Сәулелену диапазондары (тасушы 

жиілік),МГц 947.5 

2 Таратушының саны менқуаты,  n х Вт. 3 x 50 

3 

Күшейткіштің күшейтуіндегі коэффициенті, 

дБ 0 

4 АФТ-дағы жалпы жоғалтуы, дБ 7  

5 Антенна түрлері Kathrein 730360 

6 Антеннің күшейтудегң коэффициенті, дБi: 10.5  

7 

Z фазалы орталық антеннің орнатулары 

биіктігі, м 50  

8 

X  және  Y  фазалы  орталық  антеннің  

орнату координатасы, м (-35.776;-37.84) 

9 Антенна азимуты, ° 210°0' 

10 Антеннің механикалы кӛлбеулік бұрышы, ° 1°0' 

11 Тік жазықтықтағы бағытталған диаграмма 

максимумына электрлі кӛлбеулік бұрыш, ° 0° 

12 Тік жазықтыққа бағытталатын диаграмма 

максимумына электрлі  кӛлбеулік бұрыштар 

қосындысын, ° 

1° 

 

13 Антенна бағыты диаграммасы  

14 - кӛлденең жазықтықтағы  

15 - тік жазықтықтағы  

16 Модуляция түрлері ЖМ 

17 Поляризация түрлері V 

18 Берілген диапазоны мкВт/см2 ЭМӚ ҰДШ-гі,  2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.3– Кӛлденең жазықтықтағы 

антеннің бағытталатын диаграммасы 

Сурет 3.4 – Тік жазықтықтағы 

антеннің бағытталатын диаграммасы 
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Ендігі суретте антенна тудырған деңгейінің ЭМӚ (ЭАТұдш мен ЭАТ, Е 

немесе ЭАТ деңгейлерінің қатынасының қосындылары) қосындысы  

келтірілетін. Сызбадағы ТРТН тудыратын ЭМӚ деңгейлерінің қосындысы 

ҰДШ-нен асады, белгіленген биіктіктер және белгіленген кеңістіктерде 

санитарлы-қорғалған аймақтар және құрылыстар аймағын шектеулері 

келтірілген. Егер графикада боялатын аймақ болмаса, ондағы берілген 

кеңістікте ЭМӚ деңгейлері ҰДШ-дан аспайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.5 - Жер бетіне ҰДШ-тан асып кету аймақтарының проекциясы №1 

 

Кесте 3.4 – Бастапқы мәннің кӛлденең жазықтықтақтарын есептеу 

 

№ Параметрлері Мәндері 

1 ҰДШнен  асып кетуінің минималдық биіктігі, м. 29 

2 ҰДШнен  асып кетуінің максималдық биіктігі, м. 88 

3 Х  ӛсі  бойынша торлардың қадамдары , м 25 

4 Y  ӛсі  бойынша торлардың қадамдары , м 25 
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Сурет 3.6 – Кӛлденеңдеу жазықтықтағы ҰДШ-тан асып кету аймақтары №2 

 

Кесте 3.5  – Басыңғы мәндердің кӛлденеңдеу жазықтықтағы есептеулері 

 

№ Параметрі Мәндері 

1 Жер  бетіндегі  кеңістіктің биіктіктері Z, м 49 

2 Х  ӛсі  бойынша торлардың қадамдары , м. 25 

3 Y  ӛсі  бойынша торлаодың қадамдары , м 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.7 - Кӛлденеңдеу жазықтықтағы ҰДШ-тан асып кету аймақтары №3 
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Кесте 3.6  – Бастапқы мәннің кӛлденең жазықтықтақтардағы есептеулері 

 

№ Параметрі Мәні 

1 Жер  беттерінен  кеңістіктің биіктіктері Z, м 48 

2 Х  ӛсі  бойынша торлардың қадамдары , м 25 

3 Y  ӛсі  бойынша торлардың қадамдары , м 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.8 - Кӛлденеңдеу жазықтықтағы ҰДШ-тан асып кету аймағы №4 

 

Кесте 3.7  – Бастапқы мәндердің кӛлденеңдеу жазықтықтақтардағы 

есептеуі 

 

№ Параметр Мәні 

1 Параметрі 45 

2 Жер  беттерінен  кеңістіктің биіктіктері Z, м 25 

3 Х  ӛсі  бойынша торлардың қадамдары , м 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.8 - Кӛлденеңдеу жазықтықтағы ҰДШ-тан асып кету аймақтары №5 
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Сурет 3.9 - Тік жазықтықтақтағы ҰДШ-тан асып кету аймақтары №1. "Kathrein 

728684 

 

Кесте 3.8– Бастапқы мәндердің тік жазықтықтағы есептеу  

 
№ Параметрі Мәндері Ескертпелер 

1 А-орталығына    қатыстық 

азимут жазықтықтары, º. 

300°  

2 Тік осінің координатасы 

(Х,Y),м. 

(-61.92;-

11.696) 
 

 

Ха ӛсі бойынша тор қадамдары, м 

25 Xaосі–Аº азимутына 

бағытталатын аралық 

 Z ӛсі    бойынша тор қадамдары, м 25  

 ҚАШ-дың минималдық биіктігі, Zmin, 

м 

48.671  

 ҚАШ-дың максималдық аралығы, 

Xamax, м 

20.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.10 - Тік жазықтықтағы ҰДШ-дан асып кету аймақтары №1. "Kathrein 

730360" 
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Кесте 3.9 – Бастапқы мәндердің тік жазықтықтақтардағы есептеу 
 

№ Параметрі Параметрі Мәндері Ескертпе 

1 А-орталығына    қатыстық 

азимут жазықтықтары, º. 

А-орталығына    қатысты 

азимут жазықтығы, º. 

210°  

2 Тік осінің координатасы 

(Х,Y),м. 

Тік осінің координаттары 

(Х,Y),м. 

(-35.776;-

37.84) 

 

3 

Ха ӛсі бойынша тор 

қадамдары, м 

Ха осі бойынша тор 

қадамы, м 

25 Xaосі–Аº азиму-

тына бағытталған 

аралық 

4 Z ӛсі    бойынша тор 

қадамдары, м 

Z осі    бойынша тор 

қадамы, м 

25  

5 ҚАШ-дың минималдық 

биіктігі, Zmin, м 

ҚАШ-дың минималды 

биіктігі, Zmin, м 

46.151  

6 ҚАШ-дың максималдық 

аралығы, Xamax, м 

ҚАШ-дың максималды 

аралығы, Xamax,м 

35.363  

 

Кесте 3.10 - азимутте ψп=300°0', О (-61.92;-11.696), h(i) биіктікте және R 

орталы нүктемен ӛтетін бүкіл антендер үшін ЭМӚ-тің ҰДШға қатысты 

деңгейлерінің қосындысы 

 

R, м. h1, м. h2, м. h3, м. h4, м. h5, м. h6, м. 

 2.000 10.00 43.00 44.000 45.000 46.000 

0.000 0,0224484 0,0104548 0,6679973 0,7086880 0,7900796 0,8857545 

1.000 0,0218601 0,0100989 0,6610867 0,7064039 0,7939071 0,8942283 

2.000 0,0212953 0,0098644 0,6625110 0,7119746 0,8144131 0,9101607 

3.000 0,0207379 0,0095718 0,6592559 0,7119547 0,8211429 0,9155705 

4.000 0,0202002 0,0093062 0,6541185 0,7116246 0,8260217 0,9320070 

5.000 0,0196806 0,0090676 0,6488187 0,7148885 0,8360667 0,9459632 

6.000 0,0191762 0,0088314 0,6437850 0,7216380 0,8449310 0,9383590 

7.000 0,0185806 0,0086360 0,6425166 0,7309510 0,8396612 0,9521433 

8.000 0,0179788 0,0084746 0,6430777 0,7315168 0,8439612 0,9940609 

9.000 0,0173958 0,0083221 0,6388646 0,7348101 0,8529559 1,0524606 

10.000 0,0168446 0,0082013 0,6366725 0,7391086 0,8787794 1,0673604 

11.000 0,0163070 0,0080546 0,6388311 0,7470325 0,9121994 1,0477862 

12.000 0,0157926 0,0079015 0,6416993 0,7634680 0,9317778 1,0290991 

13.000 0,0153278 0,0080062 0,6467682 0,7803401 0,9305362 1,0222278 

14.000 0,0149130 0,0081701 0,6571284 0,7931067 0,9220355 1,0267456 

15.000 0,0145503 0,0083502 0,6685565 0,7981916 0,9185309 1,0354239 

16.000 0,0142308 0,0085234 0,6776922 0,7975733 0,9222519 1,0449082 

17.000 0,0139556 0,0087079 0,6822051 0,7956280 0,9313678 1,0594832 

18.000 0,0137004 0,0089346 0,6801235 0,7919142 0,9351288 1,0727798 

19.000 0,0134489 0,0092306 0,6768493 0,7951647 0,9441292 1,1002526 

20.000 0,0131947 0,0096043 0,6750259 0,8031958 0,9548631 1,1466151 

21.000 0,0129420 0,0101037 0,6753461 0,8130000 0,9670170 1,2013320 
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Кесте 3.11 – Азимутте ψп=210°0', О(-35.776;-37.84), h(i) биіктікте және R 

орталы нүктемен ӛтетін бүкіл антендер үшін ЭМӚтің ҰДШға қатысты 

деңгейлерінің қосындысы 

 

R, м. h1,м. h2,м. h3, м. h4,м. h5,м. h6, м. 

 2.00 10.00 43.00 44.00 45.00 46.00 

0.000 0,0293480 0,0407014 1,0639519 1,1052849 1,1532430 1,1985956 

1.000 0,0292910 0,0408584 1,0711827 1,1142736 1,1643868 1,2163931 

2.000 0,0293432 0,0411057 1,0791604 1,1259273 1,1794164 1,2397788 

3.000 0,0293994 0,0412674 1,0870413 1,1377575 1,1965928 1,2711972 

4.000 0,0294596 0,0414201 1,0952698 1,1515913 1,2164521 1,2732851 

5.000 0,0295388 0,0415624 1,1054513 1,1661504 1,2168644 1,2341028 

6.000 0,0296260 0,0417120 1,1138050 1,1674026 1,1991981 1,2281980 

7.000 0,0297348 0,0418427 1,1146966 1,1600041 1,1931389 1,2385436 

8.000 0,0298685 0,0419576 1,1102047 1,1566515 1,1995940 1,2926853 

9.000 0,0300091 0,0420569 1,1071616 1,1616121 1,2093037 1,4889018 

10.000 0,0301739 0,0421629 1,1088528 1,1688855 1,2444077 1,8937126 

11.000 0,0303678 0,0422748 1,1132835 1,1790417 1,3387488 2,3989632 

12.000 0,0305711 0,0422582 1,1180510 1,2041333 1,5227749 3,0800092 

13.000 0,0307307 0,0421399 1,1250681 1,2570161 1,7506336 3,6142356 

14.000 0,0309023 0,0419969 1,1413892 1,3532292 2,0511117 4,0889782 

15.000 0,0312532 0,0420655 1,1730704 1,4847797 2,4023432 4,5570387 

16.000 0,0316829 0,0422095 1,2288169 1,6336388 2,6906752 5,0016717 

17.000 0,0321310 0,0423482 1,3067969 1,8210003 2,9396119 5,1465287 

18.000 0,0325401 0,0424881 1,3924634 2,0275070 3,1871726 5,2441330 

19.000 0,0328902 0,0426212 1,4931260 2,2003555 3,4256401 5,3048114 

20.000 0,0332330 0,0427167 1,6137325 2,3439281 3,6491911 5,3485951 



42 
 

Кесте 3.12– №1 "Kathrein 728684" антенналарының максималды 

радиусы R=371 м, координаттары х=-61.92 шекара нақтылығы d=0.001 м, 

h(i) биіктік болып жазықтықтақтағы орталықтан бүкіл антендер мен 

нүктелерге арналған ҚАШ және СҚА, м 

 
ψп,º. h1, м h2, м h3, м h4, м h5, м h6, м h7, м  

 2.0 10.0 43.0 44.0 45.0 46.0 48.0  
0 - - - - - - - .. 41.501 

10 - - - - - - 29.513 .. 48.183 

20 - - - - - - 24.679 49.7 
30 - - - - - - 23.235 124.32 

40 - - - - - 

81.917 .. 

85.522 

23.56 

73.175 

47.9.. 

142.46 

50 - - - - - 

81.239 .. 

85.675 26.399 
 

       72.853 32.8 

       110.347 108.3 

60 - - - - - 

95.247 .. 

120.392 80.149 

.. 

135.308 

70 - - - - - - 

101.437 

.. 129.46 
 

80 - - - - - 

97.362 .. 

98.397 92.655 94.4 

        99.0 

 

 

Кесте 3.12 – №2 "Kathrein 730360" антенналарының максималды 

радиусы R=337 м, координатсы х=-35.7 шекара нақтылықтары d=0.001 м, 

h(i) биіктіктері болып жазықтықтағы орталықтан бүкіл антендер мен 

нүктелерге ҚАШ және СҚА, м 

 
ψп, º. h1,м h2,м h3, м h4, м h5, м h6, м h7, м 

 2.000 10.00 43.00 44.000 45.000 46.000 48.000 

0 - - - - - 

48.603.. 

50.7 

48.7 .. 

68.396 

10 - - - - - - 

93.896 .. 

121 

20 - - - - - 

88.688.. 

93.038 

79.612 .. 

146. 

30 - - - - - 

86.433.. 

91.071 

78.038  ..  

10 

40 - - - - - 

98.397.. 

126.538 

85.181 .. 

137. 

50 - - - - - - 

93.054 .. 

125. 
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Сурет 3.11 - "Kathrein 728684" антеннасының азимутте ψп=300°0', О(-61.92;-

11.696), h=2м биіктік және R орталықтан аралы болып келетін нүктелермен 

ӛтетін бүкіл антендер үшін ЭМӚтің ҰДШға қатысты деңгейлерінің 

қосынды сұлбасы , мкВт/см² 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.12 - "Kathrein 730360" антеннасының азимутте ψп=210°0'О(-35.776;-

37.84), , h=2м биіктікте және R орталықтан аралы болып келетін 

нүктелермен ӛтетін барлық антенналар  үшін ЭМӚтің ҰДШға қатысты 

деңгейлерңнің қосынды сұлбасы, мкВт/см² 

 

 

3.3 Есептеулер нәтижесінің қорытындылары 

 

 

Кесте 3.12– Есептеу нәтижесінің қорытындылары 

 
Азимуттар 

град. 

2.0 м биіктіктегі ЭМӚ-

тің максималдық 

деңгейі 

ҚАШ-дың минималдық 

биіктігі, м 

ҚАШ-дың 

минималдық 

радиусы, м 

300° 0.031 48.671 20.090 

210° 0.048 46.151 35.363 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Осы зерттеулер нәтижесінде электромагниттік толқынның біздерге 

кері әсері бар екені кӛрсетілген. Бірақ сол зиянды шекпеу үшін мен 

электроқұрылғылардан, электротранспорттан, ұялы байланыстан бас тарту 

керек деп айта алмаймын, себебі ол құрылғыларсыз қазіргі заманда ӛмір 

сүру мүмкін емес. Қолдан келер нәрсе ол техникаларды керек кезінде ғана 

қолданып, басқа жағдайда ӛшіріп қойған абзал. 

Ұялы телефон, компьютер және әр түрлі тұрмыстық электротехника 

от секілді. Егер оны ұқыпты қолдансаңыз ол ӛз пайдасымен қуантады. 

Жұмысты жалпы электромагникттік ӛріс жайында мағлұмат 

қарастырылған және олардан қорғанудың бірнеше әдісі айтылған. Жобаның 

мақсатыэлектромагниттік ӛрісті қолданатын сан алуан техниканың біздерге 

қаншалықты зиян екенін зерттеу. 

Жұмыс барысында ұялы телефоннан шыққан электромагниттік 

ӛрістен қорғайтын құрылғыны алып, еліміздегі қолдануға экономикалық 

есептеулер жүргізілген. Есептік бӛлімде ұялы байланыстың базалық 

станциясын белгілі бір жерге орнатып, оның іргелес жатқан аймаққа 

тигізетін зияны есептелінген. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

 

1 Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 

применение. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. - С.– 1104 с.   

2 Вернер М. Основы кодирования. – М.: Техносфера, 2006 – 286 с.  

3 Морелос-Сарагоса   Р.   Искусство   помехоустойчивого   

кодирования.  Методы, алгоритмы, применение. – М.: Техносфера, 2006 – 

319 с. 

4 I.N. Herstein, Topics in Algebra, 2-ое издание, John Wiley and Sons, 

1975.  

5 Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. – М.: Мир, 

1976.  

6 E.R. Berlekamp,  Algebraic Coding Theory, rev. ed., Aegean Park Press,  

1984.  

7 J.L. Massey, «Shift Register and BCH Decoding», IEEE Trans. Info. 

Theory, vol. IT-15, no. 1, pp. 122-127, Jan. 1969.  

8 Форни Д. Каскадные коды. – М.: Мир, 1970.  

9 Касперский К. Техника защиты компакт-дисков от копирования. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

10 Боровков А. А. Теория вероятностей. – М.: – Наука, 1986.  

11 Чеботарев Н.Г. Основы теории Галуа. Часть1. – М.: Едиториал 

УРСС,  2004. 

12 Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. – 

М.: Мир, 1986. 

13 Берлекэмп Э. Алгебраическая теория кодирования. – М. Мир, 1971.  

14 Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки: – М.: Радио и связь, 1984.  

15 Д. Сэломон. Практическое руководство по методам сжатия данных. 

– М.: Техносфера, 2004. 

16 Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – 

М.: МЦНМО, 2003. 

17 Булинский А. В. Ширяев. А. Н. Теория случайных процессов. – М.: 

Физматлит, 2003. 

18 Кнут Д. Искусство программирования. Том 2. – М.: Вильямс, 2005.  

19 Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Едиториал УРСС, 

2005.  

20 Баврин И.И. Высшая математика. – М.: Наука, 2000.  

21 Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих 

ошибки. – М.: Связь, 1979.  

22 Блох Э.Л., Зяблов В.В. Обобщенные каскадные коды. – М.: 

Связь,1976.  

23 Коржик В.И., Финк Л.М. Помехоустойчивое кодирование 

дискретных сообщений в каналах со случайной структурой. – М.: Связь, 

1976.  



46 
 

24 Кларк Дж. мл., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в 

системах цифровой связи. – М.: Радио и связь, 1987.  

25 Боуз Р.Ч., Рой-Чоудхури Д.К. Об одном классе двоичных 

групповых кодов с исправлением ошибок / Кибернетический сборник, вып. 

2. – М.: ИЛ,  1961. – С.83 - 94. 

26 Berrou C. Glavieux A., Thitimajshima P. Near Shannon Limit Error – 

Correcting Coding and Decoding: Turbo-Codes, Proc. Intern. Conf. On 

Communication – ICC-93, Geneva, Svitzerland, 1993. – Pp. 1064 – 1070. 

27 Дрокина Т.В. Методы физики в медицине. – Красноярск, 2005. – 

262 с. 

28 Дубров А.П. Геомагнитное поле и жизнь. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1974. – 175 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ҚОСЫМША А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Сурет – Нысанның жалпы берілгендері. Терезеде әр түрлі антендердің 

нысанға қойылу орны және олардың сәулелену бағыттары кӛрсетілген 
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Ә.1 Сурет – Бұл терезеде нысанға қойылған антеналар және олардың 

координаттары, бағытының сипаттамасы кӛрсетілген. Егер антена жолына 

тышқанмен екі рет шертсек антенна, АФТ және таратушы сипаттамасын 

енгізу терезесі ашылады 
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Ә.2 Сурет – Антендердің берілген мәндері 
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Б.1 Сурет – Жұмыс қорытындысын басып шығару. Word- та басып шығаруды 

бассақ, белгіленген барлық пункттер автоматты түрде Word құжатына еніп, 

белгіленген орынға сақталады 
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