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МЕТРОЛОГІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ПОКРИТТЯ МЕРЕЖІ ЦИФРОВОГО 

НАЗЕМНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТАНДАРТУ DVB-Т2 

Estimation the coverage of digital terrestrial television broadcasting DVB-T2 standard. 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Призначення та сфера застосування  

1.1.1 Ця методика установлює процедури визначення покриття населення 

послугами цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2. 

1.1.2 Ця методика застосовна як керівний документ, що нормує процедури 

визначення зон покриття передавачів і багаточастотної мережі (зони покриття 

певної території) цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 з 

використанням вимірювального обладнання. 

1.1.3 Ця методика поширюється на вимірювання рівня напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання передавачів цифрового 

наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 для визначення зон покриття 

як окремих передавачів, так і багаточастотної мережі (зони покриття певної 

території) із застосуванням спеціалізованого вимірювального обладнання, перелік та 

склад якого наведено у розділі 3. 

1.1.4 Ця методика регламентує уніфіковані процедури визначення зон 

покриття передавальних станцій і багаточастотної мережі (зони покриття певної 

території) цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 для умов 

фіксованого приймання. 

1.1.5 Ця методика не застосовна для визначення зон покриття мереж 

синхронного цифрового наземного телевізійного мовлення. 

1.1.6 Визначення зон покриття передавачів і мережі (зони покриття певної 

території) цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 

здійснюється організаціями, які акредитовано у відповідних державних органах, із 

застосуванням спеціалізованого вимірювального обладнання для: 
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– перевірки відповідності прогнозам покриття, які використовуються в процесі 

планування; 

– перевірки дотримання умов ліцензій; 

– оцінювання умов приймання в місцях, в яких є завади приймачам цифрового 

наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2, або де покриття відсутнє. 

1.1.7 Загальний опис, принципи організації передавальної частини, 

оброблення сигналів та планування мережі цифрового наземного телевізійного 

мовлення DVB наведено в стандарті ETSI EN 300 744 V1.3.1 [1], опис, принципи 

організації передавальної частини, оброблення сигналів та планування мережі 

цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 – в Технічній 

специфікації ETSI TS 102 831 [2], стандарті ETSI EN 302 755 V1.2.1 [3] і стандарті 

ДСТУ ETSI TR 101 290:2004 [4], згідно з якими стандарт DVB-T2 забезпечує 

отримання послуг цифрового наземного телевізійного мовлення в умовах 

фіксованого, мобільного і портативного приймання. 

1.1.8 Умови приймання, необхідні відношення сигнал/шум та мінімальні 

значення напруженості електричного поля для приймання сигналів DVB-T 

визначено в Угоді «Женева-06» (GE06) [5] і Звіті ITU-R BT.2254-1 [6]. 

 

1.2 Нормативні посилання 

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи: 

1. ДНАОП 0.00-1.21.98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів. 

2. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). 

 

1.3 Терміни та визначення понять  

В даній методиці використовуються терміни згідно з Технічною 

специфікацією ETSI TS 102 831 V.1.1 [2], Рекомендацією ITU-R SM.1875-2 [7], 

Рекомендацією ITU-R SM.1682-1 [8], Звітом ITU-R BT.2143-2:2010 [9], Звітом ITU-R 

BT.2248:2011 [10], а також такі терміни та визначення: 
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діаграма спрямованості – залежність модуля комплексної амплітуди вектора 

напруженості електричної складової електромагнітного поля, яке створюється анте-

ною у дальній зоні, від кутових координат точки спостереження в горизонтальній і 

вертикальній площинах;  

зона покриття – територія, в межах якої медіанне значення напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання, що створюється 

передавачем/передавачами радіомовлення, за певних умов приймання, на певній 

висоті та для заданого захисного відношення дорівнює або перевищує значення, 

визначені відповідними документами (наприклад, Угодою Женева-06); 

контрольний майданчик – площадка розміром приблизно 100х100 метрів, яку 

обрано на території, що досліджується, для розташування на ній кількох пунктів 

(місць) приймання та отримання усереднених (медіанних) для даної зони значень 

параметрів сигналу;  

медіана (медіанне значення) – статистичне значення виміряної величини, яке 

розраховується за ансамблем відліків, так щоб 50% усіх відліків перевищували 

медіанне значення, а другі 50% відліків – не перевищували; 

мінімальна медіанна напруженість електричного поля Еmed – це медіанне 

значення електричного поля електромагнітного випромінювання, яке базується на 

розрахунку за визначеним процентом місцеположень в межах зони приймання; 

згідно з Угодою Женева-06 її значення визначається для певної висоти, 50% часу і 

50% місць; 

прогнозування покриття – процедура розрахунку географічної зони, в межах 

якої можливе отримання послуги з приймання телевізійного мовлення; 

пункт приймання – географічне місце з заданими географічними 

координатами, в якому здійснюється приймання радіосигналу та вимірювання 

параметрів радіовипромінювання; 

радіозавада – електромагнітне радіовипромінювання будь-якого походження, 

яке перешкоджає прийманню радіосигналів; 
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спрямована антена – антена, яка забезпечує у визначеному або визначених  

напрямках більш ефективне випромінювання або приймання сигналів, ніж в іншіх; 

тестовий майданчик – площадка, розмірами приблизно 500х500 метрів, яку 

обрано на території, що досліджується, для обрання на ній одного або кількох 

пунктів приймання для підтвердження розрахункових або експериментальних даних 

стосовно наявності/відсутності впевненого приймання сигналу в межах даної 

площадки;  

фіксоване приймання – приймання на спрямовану приймальну антену, 

встановлену в умовах міської забудови на даху будівлі, або в умовах сільської 

місцевості – на висоті 10 метрів. 

 

1.4      Познаки та скорочення 

В методиці використовуються такі скорочення: 

ВСН-code – Bose, Chaudhuri, Hocquenghem code (код Боуза–Чоудхури–

Хоквингема); 

DVB-T2 – Terrestrial Digital Video Broadcasting (Second generation) (Цифрове 

наземне телевізійне мовлення другого покоління за стандартом ETSI EN 302 755 

V1.2.1 [3]);  

ETSI – European Telecommunication Standards Institute (Європейський інститут 

стандартів в галузі зв’язку);  

FEC – Forward error correction (система виправлення помилок методом 

випередження); 

FFT – Fast Fourier transform (швидке перетворення Фур’є, ШПФ);  

FFT size – розмірність ШПФ, яка в стандартах DVB-T, DVB-T2 зазвичай 

позначає кількість несучих частот; 

GE06 – Угода Женева-06;  

GPS – Global Positioning System (Глобальна система позиціонування); 

ITU-R – Radiocommunication Sector of International Telecommunication Union 

(Сектор радіозв’язку МСЕ);  
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LDPC-код – Low-density parity-check code, LDPC-code (Код с низькою 

щільністю перевірок на парність);  

PP1, …, PP8 – Scattered Pilot Pattern (Модель розташування пілот-сигналу);  

QAM – Quadrature Amplitude Modulation (квадратурна амплітудна модуляція);  

QEF – Quasi-error-free (майже безпомилковий); 

ДС – діаграма спрямованості; 

КСХН – коефіцієнт стоячої хвилі за напругою; 

ЦНТМ – цифрове наземне телевізійне мовлення;  

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ТВ – телевізійний; 

ШСЗ – штучний супутник Землі. 



10 

 

2 ПАРАМЕТРИ, ЯКІ ВИМІРЮЮТЬСЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ 

 

2.1 Параметри, які вимірюються  

Для визначення зони покриття передавальної станції цифрового наземного 

телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 в пунктах приймання виконують 

вимірювання таких параметрів радіовипромінювання (сигналу): 

– рівень напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання; 

– обвідна спектральної щільності потужності (радіочастотного спектра) 

сигналу.  

Крім того, під час вимірювання здійснюється візуальний суб’єктивний контроль 

якості приймання телевізійних програм за допомогою портативного телевізійного 

приймача, в якому передбачено демодуляцію сигналів стандарту DVB-T2. 

 

2.2 Одиниці вимірювання  

Одиниці вимірювання рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання і рівня напруги радіочастотного сигналу 

наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Одиниці вимірювання параметрів радіовипромінювання  

Назва параметру 

радіовипромінювання 

Рівень напруги 

радіочастотного сигналу 

Рівень напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання 

Одиниця 

вимірювання 
дБмкВ дБмкВ/м 

 

2.3 Діапазон вимірювання параметрів 

Діапазон вимірювання параметрів  наведено у табл. 2.  
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Таблиця 2 – Діапазон вимірювання параметрів   

Назва величини Рівень напруги Рівень напруженості 

Одиниця виміру 25 дБмкВ – 60 дБмкВ 40 дБмкВ/м – 75 дБмкВ/м 

 

2.4    Характеристики похибки вимірювання параметрів 

Невизначеність вимірювання рівня напруги визначається технічними 

характеристиками вимірювальних приладів. Границі невизначеності вимірювання 

рівня напруги та рівня напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання за умови застосування різних вимірювальних приладів наведено у 

табл. 3.  

 

Таблиця 3 – Похибка вимірювання параметрів   

Параметр, що 

вимірюється 

Границі невизначеності вимірювання 

FSQ-26 FSQ-40 ADVANTEST U3772 ANRITSU MS2724B 

Рівень напруги 0,3 дБ 0,5 дБ 0,8 дБ 2,0 дБ 

Рівень напруженості 0,3 дБ 0,5 дБ 0,8 дБ 2,0 дБ 

 

3 ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ 

  

3.1 Склад і характеристики обладнання 

Для визначення зон покриття використовується вимірювальний комплекс, до 

складу якого входять: 

– вимірювальний приймач або аналізатор спектра; 

– спрямована калібрована вимірювальна пасивна антена для діапазону частот 

470 МГц – 862 МГц; 

– спрямована пасивна телевізійна антена для діапазону частот 470 МГц – 

862 МГц; 

– калібрований кабель зниження для вимірювальної антени; 

– антенна щогла з висотою підвісу вимірювальної антени 10 метрів; 
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– портативний телевізор; 

– кабель зниження для пасивної телевізійної антени; 

– навігаційний приймач глобальних навігаційних супутникових систем (GPS-

приймач); 

– магнітний компас; 

– тринога висотою 2 метри з кріпленням для вимірювальної антени;   

– управляючий комп’ютер типу Notebook з відповідним ПЗ.  

Вимірювальний комплекс може бути змонтовано на мобільній станції 

радіоконтролю або сконструйовано як окремий комплект обладнання, який 

транспортується автотранспортним засобом в згорнутому стані та розгортається під 

час його стоянки. Також конструкція вимірювального комплексу повинна 

передбачати його використання як портативного засобу, зокрема, перенесення 

екіпажем для розгортання на тринозі на дахах будинків тощо, а також живлення від 

портативного джерела живлення (акумуляторних батарей).  

 

3.2 Вимоги до вимірювального обладнання  

3.2.1 Вимоги до вимірювального обладнання визначено в Рекомендації ITU-R 

SM.1875-2 [7], Рекомендації ITU-R ВТ.419-2 [11] і наведено у табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Вимоги до вимірювального обладнання  

Обладнання Основні характеристики 

Вимірювальний приймач 

або аналізатор спектра 

Діапазон частот: від 100  МГц до 1 ГГц. 

Верхня межа діапазону смуги огляду: не менше 10 МГц. 

Діапазон завдання смуги пропускання: від 1 кГц до 300 кГц. 

Наявність режиму вимірювання канальної потужності.  

Невизначеність вимірювання напруги: не більше ±0,5 дБ. 

Невизначеність вимірювання напруженості:  

не більше ±0,5 дБ. 

Спрямована калібрована Діапазон частот: 470 МГц – 862 МГц. 
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вимірювальна пасивна 

антена  

КСХН: не більше 2,5. 

Ширина ДС за рівнем мінус 3 дБ в робочому діапазоні 

частот: від 40° до 25°. 

Коефіцієнт підсилення не гірше: 

– 10 дБ – для ІV діапазону; 

– 12 дБ – для V діапазону. 

Коефіцієнт захисної дії не гірше: 

– 16 дБ – для ІV і V діапазонів. 

Поляризація: лінійна. 

Невизначеність вимірювання: ±2,5 дБ. 

Спрямована 

логоперіодична телевізійна 

пасивна антена  

Діапазон частот: 470 МГц – 862 МГц. 

КСХН: не більше 2,5. 

Поляризація: співпадає з поляризацією антени передавача. 

Хвильовий опір – 75 Ом. 

Коефіцієнт підсилення: 10-12 дБ.  

Невизначеність вимірювання: ±2,5 дБ. 

Калібрований кабель 

зниження  

Діапазон частот: від 100 МГц до 1000 МГц. 

КСХН: не більше 2,5. 

Затухання в кабелі (на 100 м кабелю) не гірше: 

– 2 дБ – для ІІІ діапазону; 

– 3 дБ – для ІV діапазону; 

– 5 дБ – для V діапазону. 

Невизначеність вимірювання: ±0,5 дБ. 

Кабель зниження для ТВ 

приймача 

Хвильовий опір: 75 Ом. 

Навігаційний приймач 

глобальних навігаційних 

супутникових систем  

GPS-приймач. 

Наявність інтерфейсу передавання даних в комп’ютер. 

Магнітний компас Ціна ділення: не більше 1°. 

ПЕОМ Notebook зі спеціалізованим ПЗ 

Спеціалізоване ПЗ Управління обладнанням, реєстрація та оброблення 
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результатів 

Портативний телевізор Приймання програм телевізійного мовлення стандарту 

DVB-T2  

Антенна щогла Повинна забезпечувати піднімання вимірювальної та 

логоперіодичної телевізійної антен на висоту 10 метрів над 

поверхнею землі та їх обертання в азимутальній 

(горизонтальній) площині за азимутом від 0° до 360°.  

Тринога Висота: 2 метра. Кріплення для встановлення 

логоперіодичної вимірювальної антени з можливістю 

обертання в азимутальній площині   

 

3.2.2 Конструкція антени, а також антенної щогли та триноги повинна 

передбачати можливість повороту траверси антени в тангенціальній площині для 

визначення найкращого приймання сигналів цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T2 за максимумом сигналу.  

3.2.3 Загальні пропозиції щодо встановлення параметрів роботи 

вимірювального обладнання (вимірювальних приймачів й аналізаторів спектра) 

визначено в Рекомендації CEPT/ERC 74-02 E [12], Рекомендації ITU-R SM.378-7 

[13] і Довіднику з контролю за використанням спектра [14], з врахуванням яких для 

вимірювання параметрів випромінювання цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T2 повинно бути встановлено параметри роботи, які 

наведено в табл. 5. 

 

Таблиця 5 – Параметри вимірювального обладнання 

Назва параметру Вимоги до значення 

параметру 

Значення параметру 

Діапазон сканування, 

SPAN 

Втричі більшою за ширину 

спектра сигналу 

20 – 24 МГц 

Смуга частот Дорівнює ширині спектра 8 МГц 
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вимірювання сигналу 

Центральна частота Дорівнює середній частоті 

частотного каналу 

 

Розрізнення за 

радіочастотою, RBW 

RBW = (0,03 – 0,05) · Ширина 

смуги частот вимірювання 

30 кГц 

Ширина смуги відео 

частот, VBW 

VBW = 3 · RBW 100 кГц 

 

3.2.3 Положення органів настроювання вимірювального обладнання, зокрема: 

аналізаторів спектра FSQ-26, FSQ-40, ADVANTEST U3772, ANRITSU MS2724B та 

послідовність дій операторів радіочастотного контролю під час виконання 

вимірювань наведено у Додатках Ж, З, К, Л, М.  

Нормовану ДС стандартної антени для фіксованого (стаціонарного) 

приймання цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 

наведено на рис. 1 [6]. Для відтворення реальних умов приймання ДС 

вимірювальної антени під час проведення вимірювання параметрів 

радіовипромінювання повинна мати такі ж самі характеристики спрямованості. 
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Рисунок 1 – ДС вимірювальної антени для умов фіксованого приймання 
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Залежність значення антенного фактору від частоти наведено на рис. 2 [6, 7]. 

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

170 270 370 470 570 670 770 870
Частота, 

МГц

Антенний 

фактор, 

дБ(1/м)

18

 
Рисунок 2 – Залежність значення антенного фактору від частоти для фіксованого 

приймання 

 

4    МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ 

 

4.1    Метод вимірювання напруги радіочастотного сигналу 

4.1.1 Вимірювання напруги радіочастотного сигналу із застосуванням 

вимірювального приймача або аналізатора спектра виконується прямим методом.  

Вимірювання напруги радіочастотного сигналу здійснюється автоматично за 

принципом вимірювання середньоквадратичного значення напруги на виході 

детектору, що входить до складу радіоприймального пристрою вимірювального 

приймача або аналізатора спектра. 
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4.2    Метод вимірювання напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання 

4.2.1 Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання за допомогою вимірювального приймача або аналізатора спектра 

здійснюється прямим методом.  

Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання здійснюється за принципом еталонної антени.  

Суть даного принципу полягає у тому, що значення напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання визначається  шляхом 

вимірювання напруги радіочастотного сигналу на виході еталонної приймальної 

антени та подальшого перерахунку в автоматичному режимі у напруженість 

електричного поля з урахуванням коефіцієнтів перерахунку, які внесено до 

електронної пам’яті вимірювального обладнання. 

4.2.2 Розрахунок параметрів 

Напруженість e електричного поля електромагнітного випромінювання 

розраховується за напругою u, або за потужністю сигналу p, на виході кабелю 

каліброваної приймальної вимірювальної антени та значенням коефіцієнта 

перерахунку k напруги u (або потужності сигналу p) на виході кабелю до 

напруженості електричного поля з урахуванням втрат у кабелі.  

У першому випадку розрахунок виконується за формулою: 

     мkмкВuммкВe /1/    ,                                             (1) 

де e – напруженість електричного поля електромагнітного випромінювання в 

одиницях мкВ/м; 

u – напруга сигналу на виході кабелю каліброваної приймальної вимірювальної 

антени в одиницях мкВ; 

k – коефіцієнт перерахунку в одиницях 1/м. 



18 

 

У другому випадку, враховуючи співвідношення між потужністю сигналу та 

напругою 
r

up
2

 , за умови хвильового опору r=50 Ом напруженість електричного 

поля електромагнітного випромінювання визначається як 

     мkмВтpммкВe /1109.4/ 10    .                                       (2) 

На практиці в радіотехніці для розрахунків частіше використовують більш 

зручні, логарифмічні одиниці, зокрема: 

– дБмкВ/м – для визначення рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання; 

– дБмВ – для визначення рівня напруги радіочастотного сигналу; 

– дБ 1/м – для визначення значення коефіцієнта перерахунку. 

Враховуючі співвідношення одиниць вимірювань 

   мВтpдБмВтP log10  ,   
 

1010

дБмВтP

мВтp  ,                                  (3) 

   мкВuдБмкВ log20U   ,   
 

2010

дБмкВU

мкВu  ,                                   (4) 

   ммкВeмдБмкВE /log20/   ,   
 

20

/

10/

мдБмкВE

ммкВe  ,                           (5)          

з врахуванням (3) – (5) формулу (2) можна записати у виді: 

     мдБKдБмкВUмдБмкВE /1_/   ,                                 (6) 

де Е – рівень напруженості електричної складової електромагнітного поля в 

одиницях дБмкВ/м; 

U – рівень напруги сигналу на виході кабелю каліброваної приймальної 

вимірювальної антени в одиницях дБмкВ; 

К – коефіцієнт перерахунку в одиницях дБ 1/м. 

У випадку перерахунку через потужність сигналу рівень напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання визначається як 

      дБмдБKдБмВтPмдБмкВE 9,106/1_/   .                            (7) 

Значення коефіцієнта перерахунку k визначається як: 

.. Lкабантkk  ,                                                         (8) 
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де kант. – антенний фактор, який залежить від частоти f і коефіцієнту підсилення 

антени Gi і за умови вхідного опору 50 Ом визначається за формулою 

774.29)lg(20  iGfK  ,                                                (9) 

де f – частота в МГц; 

Gi – коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (дБ). 

Затухання в кабелі Lкаб. визначається як 

l.  кабL   ,                                                           (9) 

де γ – питоме затухання  в кабелі в одиницях дБ/м; 

l  – довжина кабелю. 

У загальному випадку коефіцієнт перерахунку визначається за формулою  

.774.29)lg(20 кабi LGfK   .                                              (10) 

Значення антенного фактору і затухання в антені також може бути визначено 

експериментально шляхом вимірювання в безлунній камері. 
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5 ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

5.1 При виконанні вимірювань із використанням вимірювального обладнання 

необхідно дотримуватися вимог ДНАОП 0.00-1.21.98 «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» [17], вимог глави 1.7 «Правил 

улаштування електроустановок» (ПУЕ) [18], також розділів з техніки безпеки, що 

наведено у керівництві з експлуатації вимірювальних засобів, а у разі використання 

обладнання у складі мобільних станцій радіоконтролю або спеціалізованих станцій 

технічного контролю – також розділів з техніки безпеки, які наведено у керівництві з 

експлуатації на мобільні станції радіоконтролю та спеціалізовані станції технічного 

контролю. 

5.2 Забороняється розкривати захисні кожухи обладнання, перемикати 

з’єднувальні кабелі між складовими частинами обладнання при поданій напрузі 

живлення. 

5.3 Забороняється подавати на обладнання напругу живлення значеннями 

вище ніж значення, що наведено у керівництві з експлуатації. 
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6 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ 

ВИМІРЮВАННЯ 

 

6.1 До виконання вимірювань за цією Методикою допускають інженерно-

технічний персонал, який має повну вищу технічну освіту, ознайомлений з 

особливостями використання вимірювальних приймачів й аналізаторів спектра, а 

також особливостями роботи на мобільних станціях радіоконтролю і 

спеціалізованих станціях технічного контролю з антенними щоглами, а також  

мають досвід проведення радіотехнічних вимірювань. 

6.2 До виконання вимірювань допускаються особи після відповідного 

інструктажу та їх атестації з правил техніки безпеки.  
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7   УМОВИ ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ 

 

7.1 Методику призначено для проведення вимірювання напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання через напругу 

радіочастотного сигналу або канальну потужність в реальних умовах 

електромагнітної обстановки. 

7.2 Вимірювання проводять за таких кліматичних умовах в салоні 

автотранспортного засобу мобільної станції радіоконтролю або спеціалізованої 

станції технічного контролю: 

 Температура  від +5 С до +35 С; 

 Відносна вологість до 98%; 

 Атмосферний тиск від 84,0 кПа до 106,7 кПа (від 630 мм. рт. ст. до 

800 мм. рт. ст.). 

7.3 При виконанні вимірювань умови застосування обладнання повинні 

відповідати вимогам технічних документів на обладнання, яке використовується. 

7.4 Вимірювальні прилади, які використовуються у вимірювальному 

комплексі, повинні мати відповідні свідоцтва про метрологічну атестацію. 

7.5 Вимірювання виконуються при роботі передавача станції наземного 

цифрового ТВ мовлення в штатному режимі, передбаченому технічною 

документацією на передавач. 
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8     ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАННЯ 

 

8.1 Планування проведення вимірювання 

8.1.1 Для кожної передавальної станції цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T2 з використанням відповідного програмного 

забезпечення попередньо розраховується зона покриття на заданій частоті, для 

заданої вихідної потужності телевізійного передавача, заданого відсотку охоплення 

місць і різних значень рівня напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання, дальню границю якої відображають на карті місцевості. 

Розрахунок прогнозованої зони покриття виконується із застосуванням 

спеціалізованого програмного забезпечення з урахуванням положень Звіту ITU-R 

BT.2254-1 Frequency and network planning aspects of DVB-T2 [6]. Приклад 

відображення границі розрахованої зони покриття наведено на рис. 3 (синім 

кольором).  

8.1.2 В секторі кутів за азимутом від 0° до 360° відносно місця розташування 

передавальної станції визначаються декілька (від 5 до 8) радіальних напрямків з 

інтервалом не більше 90°, які обираються з урахуванням рельєфу місцевості. 

Доцільно, щоб ці радіальні напрямки співпадали з радіальними напрямками 

автомобільних шляхів (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Визначення радіальних напрямків 

 

8.1.3 Вздовж кожного радіального напрямку в межах діапазону відстаней від 

(0,6…0,7)·Rрозр. до (1,3…1,4)·Rрозр. відносно розрахованої для заданого граничного 

рівня напруженості електричного поля електромагнітного випромінювання границі 

зони покриття на певному азимуті з використанням карти місцевості обирають 6-10 

контрольних майданчиків, які відстоять один від одного на відстані 3-5 км (рис. 4). 

Контрольні майданчики повинні знаходитися в дальній зоні випромінювання 

передавача наземного цифрового ТВ мовлення. 
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Рис. 4 – Визначення контрольних майданчиків 

 

Кількість контрольних майданчиків і відстань між ними залежать від 

потужності передавача цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту 

DVB-T2. Майданчики повинні знаходитися в межах прямої видимості на 

передавальну станцію, що досліджується. Можливість проведення вимірювань в 

певних місцях перевіряється із застосуванням фотографій місцевості зі штучних 

супутників Землі (ШСЗ). За можливістю контрольні майданчики потрібно обирати 

на рівнинний місцевості на відкритих місцях віддалік від великих будівель і споруд. 

Також слід уникати обрання контрольних майданчиків у лісних масивах. У разі, 

якщо розрахункова зона покриття перетинає великі лісні масиви, то доцільно 

обирати майданчики, що знаходяться на височині, на великих галявинах, на лісних 

дорогах тощо. 

8.1.4 Початковий контрольний майданчик для проведення вимірювань 

обирають в середині зони покриття у місці, в якому за результатами розрахунків 
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напруженість електричного поля випромінювання суттєво перевищує граничне 

значення, тобто в якому спостерігається стабільне, впевнене приймання програм 

цифрового наземного телевізійного мовлення передавача, що досліджується.  

8.1.5 Решту майданчиків планують у напрямку руху зовні зони покриття.  

8.1.6 В межах кожного контрольного майданчика визначають не менше 5 

пунктів для виконання вимірювання. Вимірювальний комплекс послідовно 

розташовують в кожному пункті та виконують вимірювання напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання.  
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9 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ 

 

9.1     Схема підключення обладнання  

Схему підключення обладнання при проведенні вимірювання напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання наведено на рис. 5. 

 

3 54
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2
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Радіовипромінювання 

1 – Логоперіодична калібрована вимірювальна антена

2 – Кабель зниження

3 – Вимрювальний приймач або аналізатор спектра

4 – Комп’ютер з програмним забезпеченням

5 – GPS-приймач з антеною (6)

7 – ТВ-тюнер стандарту DVB-T2

8 – Портативний телевізор

9 – Антена для приймання ТВ-сигналів для телевізора

9

7
2

 

Рис. 5 – Схема підключення обладнання 

 

9.2     Послідовність реалізації методики 

Методика реалізується у три етапи 

9.2.1 На першому етапі за результатами вимірювання напруженості 

електричного поля визначаються границі зон покриття окремо всіх передавальних 

станцій, які входять до складу контуру цифрового наземного телевізійного мовлення 

стандарту DVB-T2 на певній території.  

9.2.2 Значення центральної частоти радіочастотних каналів, які виділено для 

цифрового наземного телевізійного мовлення в Україні, наведено у Додатку Б. 

9.2.3 На другому етапі виконується детальне дослідження зони покриття в 

межах проблемних територій. 
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9.2.4 Впродовж третього етапу визначається загальна зона покриття контуру 

або багаточастотної мережі цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту 

DVB-T2 на певній території шляхом об’єднання зон, визначених за двома етапами. 

 

9.3 Порядок проведення вимірювання параметрів випромінювання 

передавачів цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту 

DVB-T2 для умов фіксованого приймання 

9.3.1 У разі проведення вимірювань у містах для отримання коректного 

розподілу медіанних значень електричного поля вимірювання проводяться як на 

дахах високих будівель, так і в районах з малоповерховою забудовою, а 

вимірювальне обладнання розташовується на дахах будівель або на рівні верхніх 

поверхів. 

У разі проведення вимірювань у районах з багатоповерховою забудовою 

використовується штативи з кріпленням для вимірювальної та телевізійної 

приймальних антени, які встановлюється на даху висотної/високої будівлі 

якнайближче до обраного місця виконання вимірювання. При цьому необхідно 

обирати найвищий будинок, щоб будинки навколо місця розгортання не екранували 

приймання сигналів ТВ передавача, що досліджується, та не створювали відбитих 

хвиль. Приймальні антени кріпляться до штативів, після чого їх орієнтують за 

поляризацією та піднімають на висоту не менше 2 метрів над рівнем даху. 

У разі відсутності можливості розташування обладнання на даху будівлі, у 

крайньому випадку, антену з обладнання розташовують на міжповерхових 

майданчиках висотних будівель. При цьому такі майданчики повинні знаходитися у 

напрямку приймання від передавача, який досліджується.  

У разі проведення вимірювань в сільській місцевості вимірювальну та 

телевізійні антени  монтують на щоглу висотою 10 метрів з урахуванням 

поляризації сигналів, що приймаються.  

9.3.2 Схема підключення обладнання відповідає схемі, яку наведено на рис. 5. 
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9.3.3 З використанням карти місцевості визначають орієнтовний азимут від 

місця проведення вимірювань на телевізійний передавач стандарту DVB-T2, що 

досліджується. Візуально визначається відсутність у визначеному напрямку високих 

будівель, громіздких металевих конструкцій (мостів, щогл ліній електропередачі, 

тощо) або природних перешкод, які можуть завдати негативного впливу на 

результати вимірювання. У разі візуального виявлення наявності таких перешкод 

потрібно обрати інше місце проведення вимірювання. 

9.3.4 За допомогою компасу траверсу (несучу конструкцію) вимірювальної 

спрямованої антени і траверсу телевізійної антени орієнтують у напрямку на 

передавач, що досліджується. 

9.3.5 Вмикається вимірювальне обладнання.  

Спрямована вимірювальна антена орієнтується за максимальним рівнем 

сигналу, що приймається на заданій частоті, на антену передавача станції цифрового 

наземного ТВ мовлення шляхом обертання траверси антени в азимутальній 

площині, елевації у кутомісьній площині та зміни кута нахилення антени. Контроль 

рівня сигналу здійснюється по екрану аналізатора спектра (вимірювального 

приймача). 

9.3.6 З використанням компасу визначається виміряне значення магнітного 

азимуту АМ на передавач. 

Істинний азимут Аі приходу сигналу визначається за формулою 

  Мi AA  ,                                                           (12) 

де Аі – істинний (географічний) азимут приходу сигналів;  

АМ – виміряне значення магнітного азимуту на траверси приймальної антени; 

γ – магнітне схилення (поправка через розбіжність напрямків на магнітний і 

географічний (істинний) полюси); значення магнітного схилення 

Δψ – кут в горизонтальній площині між напрямком основної пелюстки ДН 

приймальної антени і траверсою антени. 
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Розрахунок значення магнітного схилення можна виконати за допомогою 

електронного калькулятора (http://geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-en.php і 

http://www.planetcalc.ru/1311/). 

9.3.7 У разі якщо істинне значення азимуту відрізняється від визначеного з 

використанням карти більше, ніж на 15°, подальші вимірювання у даному пункті 

приймання не виконують, що відображається в журналі виконання робіт.  

9.3.8 З використанням вимірювального приймача (аналізатора спектра) 

здійснюється сканування частотного каналу роботи передавача, що досліджується, і 

проводиться аналіз отриманих спектрограм стосовно наявності/відсутності сигналів 

сторонніх випромінювань або сигналів від інших передавачів в межах 

радіочастотного каналу, що досліджується, які можуть завдати негативного впливу 

на результати вимірювань. У разі наявності в спектрограмі сигналів сторонніх 

випромінювань подальші операції не виконуються, а обладнання розгортається в 

іншому пункті приймання в межах контрольного майданчику.  

9.3.9 У разі відсутності сигналів сторонніх випромінювань виконують 

вимірювання напруженості е електричного поля електромагнітного випромінювання 

згідно з керівництвом по експлуатації вимірювального обладнання. Виміряне 

значення та спектрограму обвідної спектральної щільності потужності реєструють в 

базі даних комп’ютера та одночасно реєструють поточні координати 

місцезнаходження вимірювального обладнання.  

9.3.10 У кожному пункті вимірювання напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання проводять впродовж 120 секунд з інтервалом 

вимірювання 2 секунди. 

9.3.11 Обвідну спектральної щільності потужності прийнятого сигналу 

реєструють з розрізненням не менше 300 частотних точок у смузі частот огляду. 

Реєстрацію обвідної сигналу виконують згідно з Керівництвом з експлуатації на 

вимірювальне обладнання. 

http://geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-en.php


31 

 

9.3.12 З використанням програмного забезпечення розраховується стандартне 

відхилення обвідної спектральної щільності потужності (обвідної спектра), за яким 

визначається тип каналу приймання.  

9.3.13 Необхідність визначення типу каналу приймання (гаусівський, 

райсівський чи релеївський) обумовлена залежністю результатів вимірювання від 

умов приймання сигналу і ступеню спотворення спектра сигналу, що приймається, 

через вплив явищ відбивання, затінення та приймання сигналів від інших 

передавачів.  

9.3.14 Тип каналу приймання визначається за процедурою, яку наведено в 

Додатку А.  

9.3.15 У разі, якщо в першому пункті приймання канал приймання був 

гаусівським, то вимірювання в решті пунктів контрольного майданчика не 

проводять. В іншому випадку вимірювання повторюють в решті пунктів в межах 

контрольного майданчика, в кожному з яких проводиться попередній аналіз 

спектрограм згідно з п.9.3.14 і виміряних значень напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання. Якщо в перших трьох пунктах канал 

приймання визначено райсівським або релеєвським і рівниця виміряних значень 

напруженості електричного поля не перевищує 6 дБ, то вимірювання у решті 

пунктів не проводяться.  

9.3.16 Процедури згідно п.9.3.8 – 9.3.12 повторюють на всіх робочих частотах 

передавачів, які досліджуються, в кожному пункті приймання. 

9.3.17 Вимірювання повторюють в решті контрольних майданчиків згідно з 

п.п.9.3.6 – 9.3.15. 

9.3.18 За результатами вимірювань параметрів радіовипромінювання 

передавальної станції цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-

T2 складається протокол вимірювання встановленої форми. 
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10 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ 

 

10.1   Загальні положення  

10.1.1 Експериментальне визначення границі зони покриття передавача 

цифрового наземного телевізійного мовлення реалізується шляхом проведення 

послідовних вимірювань напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання при віддаленні від передавача, визначенні нормованого медіанного 

значення напруженості електричного поля Е
норм.

мед., апроксимації залежності Е
норм.

мед. 

за відстанню та визначенні радіусу зони покриття як такого, що відповідає значенню 

граничного рівня напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання.  

10.1.2 Необхідність нормування значення напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання обумовлена залежністю результатів 

вимірювання від типу каналу приймання: гаусівський, райсівський чи релеєвський, 

через вплив явищ відбивання, затінення та приймання сигналів від інших 

передавачів, що призводить до спотворення спектра сигналу, що приймається. 

Нормування значення напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання до типу каналу приймання полягає у врахуванні корекції значення 

напруженості електричного поля з врахуванням поправочного коефіцієнту, значення 

якого залежить від типу каналу. 

Нормовану для релеївського каналу напруженість електричного поля 

електромагнітного випромінювання визначають за процедурою, яку наведено у 

Додатку А.  

10.1.3 Результати вимірювання Е
норм.

мед. відображаються на графіку в 

координатах відстань-медіанна напруженість поля (R,Е) (рис. 6). Залежність зміни 

Е
норм.

мед. за відстанню апроксимується безперервною лінією. Відстань Rгр., на якій 

експериментально визначене нормоване медіанне значення напруженості 

електричного поля Е
норм.

мед. дорівнює граничному медіанному значенню Емін.мед., 

вважається експериментальною границею зони покриття у даному напрямку. 
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R, км
Rгр.

Емін.мед.

Емед., дБмкВ/м

Апроксимуюча лінія

Вимір

норм.

 

Рис. 6 – Визначення експериментальної границі зони покриття 

 

10.1.4 Через особливості рельєфу місцевості радіус експериментальної границі 

зони покриття може суттєво відрізнятися у різних напрямках. Тому вимірювання 

доцільно проводити за кількома різними напрямками.  

10.1.5 Після визначення границь у різних напрямках із застосуванням 

процедури інтерполяції ці точки з’єднуються плавною лінією, яка визначає 

експериментальну границю зони покриття. 

 

10.2     Визначення границі зони покриття 

10.2.1 Рівень напруженості Еі електричного поля електромагнітного 

випромінювання розраховуються за виміряними у кожному пункті приймання 

значеннями рівня напруги сигналу Uі за формулою (6). 

10.2.2 У разі, якщо середня частота f каналу телевізійного передавача, що 

досліджується, відрізняється від частоти fr=650 МГц, а також якщо висота підвісу 

вимірювальної антени на антенній щоглі відрізняється від визначеної в п.3.2, та/або 

якщо значення розрізнення аналізатора спектра за частотою відрізняється від 

ширини смуги частот сигналу DVB-T2, здійснюється корекція рівня напруженості 
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Е
норм.

мед. згідно Додатку Д (у сучасних вимірювальних засобах така корекція може 

здійснюватися автоматично). 

10.2.3 За отриманими в кожному пункті приймання 60-ма виміряними та 

скорегованими згідно п.10.2.2 значеннями напруженості Еі електричного поля 

електромагнітного випромінювання згідно з Додатком А розраховуються нормовані 

значення напруженості Е
норм.

і  і визначається медіанне нормоване значення Е
норм.

мед. у 

даному пункті приймання.  

10.2.4 Розраховані значення Е
норм.

мед.кор. порівнюються зі значенням 

мінімальної медіанної напруженості електричного поля Емін.мед.(Х%) (для певного 

відсотку місць).  

У разі, якщо  

Е
норм.

і-мед.≥ Емін.мед. (Х%),                                             (13) 

то вважається, що цей пункт приймання належить до зони покриття, у зворотному 

випадку приймається рішення, що цей пункт не належить до зони покриття.  

Значення мінімальної медіанної напруженості електричного поля Емін.-мед. 

визначено у Звіті ITU-R BT.2254-1 Frequency and network planning aspects of DVB-T2.  

Для фіксованого приймання в IV/V діапазонах частот за умови: 

– значення середньої частоти частотного каналу 650 МГц; 

– схеми модуляції 256-QAM, 

– кодової швидкості FEC 2/3,  

– розмірності FFT 32k, 

– варіанту розміщення пілот-сигналу – PP7 Extended, 

– покриття 50% часу, 50% місць,  

– без застосування повороту сузір’я, 

значення мінімальної медіанної напруженості електричного поля за ймовірності 

охоплення місць: 

– 70% становить Емін.-мед.=48,3 дБмкВ/м, 

– 95% становить Емін.-мед.=54,3 дБмкВ/м. 
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У разі застосування повороту сузір’я за рештою зазначених вище умов 

значення мінімальної медіанної напруженості електричного поля за ймовірності 

охоплення місць: 

– 70% становить Емін.-мед.=46,3 дБмкВ/м, 

– 95% становить Емін.-мед.=52,3 дБмкВ/м.  

У разі, якщо значення середньої частоти частотного каналу відрізняється від 

частоти 650 МГц, значення Емін.-мед. корегується згідно з Додатком Д. 

10.2.5. Належність певного контрольного майданчика до зони покриття 

визначається за критерієм належності більшості пунктів приймання в межах 

майданчика до зони покриття.  

10.2.6 Контрольні майданчики, які належить до зони, помічаються на карті 

зеленим кольором, майданчики, які не належать зоні, помічаються червоним 

кольором (рис. 7). 

Розрахункова 

зона покриття

Місце 

знаходження 

передавача

R
р
озр

.

I

II

III

IV

V

VI

VII

Траса руху 

мобільного 

комплексу з 

вимірювальним 

обладнанням

 

Рисунок 7 – Приклад відображення оброблених результатів вимірювань за 

напрямками 
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10.2.7  Здійснюють корекцію розрахованої границі зони покриття за 

результатами вимірювання згідно з процедурою, яку наведено у Додатку Г (рис. 8). 

10.2.8  Процедури, які визначено в пп. 10.2.1 – 10.2.7, виконують в кожному 

пункті приймання на всіх робочих частотах передавачів, які досліджуються.  

Розрахункова 

зона покриття

Місце 

знаходження 

передавача

R
р
озр

.

I

II

III

IV

V

VI

VII

Експериментально 

визначена зона 

покриття

Траси руху 

мобільного 

комплексу

 

Рисунок 8 – Приклад відображення експериментально визначеної зони покриття 

 

10.3  Дослідження зони покриття для фіксованого приймання в межах 

проблемних територій  

10.3.1 В межах границь зони покриття, визначеної за процедурою, наведеною 

в п.10.2, з урахуванням результатів розрахунків зон покриття визначають території, 

в яких необхідно провести додаткові вимірювання з метою визначення їх 

належності до зони покриття передавальної станції цифрового наземного 

телевізійного мовлення стандарту DVB-T2. До таких територій можуть бути 

віднесено: 

– окремі населені пункти з заданою кількістю населення; 
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– території, в яких спостерігаються радіозавади прийманню телевізійних 

програм; 

– зони (місця приймання), в яких необхідно провести перевірку розрахованих 

значень напруженості електричного поля електромагнітного випромінювання та 

якості приймання сигналів DVB-T2; 

– території всередині зони покриття, в яких за результатами розрахунків 

рівень напруженості електричного поля нижче або наближається до значення 

мінімальної медіанної напруженості поля.  

Для малопотужних передавальних станцій цифрового наземного телевізійного 

мовлення можна дослідити всю зону покриття.  

10.3.2 На рис. 9 наведено частину розрахункової зони покриття, в якій за 

прогнозом існують певні території, де розрахована напруженість електричного поля 

електромагнітного випромінювання менша за мінімально потрібну, тобто в яких не 

забезпечується приймання цифрового наземного телевізійного мовлення.  

Тестові 

майданчики

500 м

500 м

Адміністративна 

границя населеного 

пункту

Місця, в яких 

планується 

проведення 

вимірювань

Території, в яких за 

прогнозом відсутнє 

покриття

Сітка з 

кроком 500 

метрів

 
Рис. 9 – Приклад накладення сітки і вибору місць виконання вимірювань 
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На рис. 9 такі території позначено білим кольором. 

10.3.3 На карту місцевості обраних територій наноситься сітка с кроком 500 

метрів, яка визначає тестові майданчики. Така тестова сітка повинна покривати всю 

територію, що досліджується. 

10.3.4 В центрі кожного тестового майданчика обирають місця (точки) 

проведення вимірювань, положення яких уточнюють за фотографіями з ШСЗ або за 

результатами їх попереднього огляду на місцевості. 

10.3.5 Перед виконанням вимірювань в кожному запланованому місці 

уточнюють умови їх проведення щодо відсутності у напрямку на передавач, що 

досліджується, локальних перешкод і предметів, які можуть спотворювати 

результати вимірювань. 

10.3.6 У разі, якщо вимірювання виконують в населених пунктах з 

багатоповерхової забудовою, вимірювальну антену потрібної поляризації необхідно 

розташовувати на рівні дахів домінуючих поблизу будівель, бажано на даху 

найвищого будинку на штативі на висоті не менше 2 метрів над рівнем даху. При 

проведенні вимірювань у сільській місцевості або пригороді, де домінує 

малоповерхова забудова, має бути використано портативний вимірювальний 

комплекс в режимі фіксованого приймання із застосуванням антен, розташованих на 

висоті 10 метрів. 

10.3.7 У кожній точці проведення вимірювань із застосуванням GPS-приймача 

реєструються поточні географічні координати.  

10.3.8 Вмикається обладнання. Траверсу вимірювальної антени орієнтують у 

напрямку телевізійного передавача, що досліджується. Остаточне орієнтування 

здійснюється за максимальним рівнем сигналу, що приймається, на екрані 

вимірювального приймача (аналізатора спектра) шляхом обертання антени в 

азимутальній площині біля напрямку, визначеному за допомогою карти. 

10.3.9 У разі, якщо сигнал телевізійного передавача, що досліджується, не 

виявлено, або значення напруженості електричного поля випромінювання на частоті 

роботи цього передавача значно менше за значення мінімальної медіанної 



39 

 

напруженості електричного поля, здійснюється пошук випромінювання інших 

телевізійних передавачів на частотах їх роботи, шляхом обертання антени в 

азимутальній площині для визначення зони покриття мережі.  

10.3.10 Азимут приходу сигналу визначається аналогічно наведеному в 

пп.9.3.5 – 9.3.7 даної Методики.   

10.3.11 Проводять вимірювання згідно з п.9.3.8 – п.9.3.15. 

10.3.12 Вимірювання повторюють в решті тестових майданчиків. Рішення 

щодо необхідності проведення додаткових вимірювань приймається за результатами 

аналізу результатів, як це викладено в п.9.3.15 даної Методики. 

10.3.13 Оброблення результатів вимірювань проводиться згідно з п.10.2 даної 

Методики. 

У разі, якщо за результатами вимірювань прийнято рішення, що дана точка 

(місце виконання вимірювань) належить до зони покриття, то цей тестовий 

майданчик помічається на карті зеленим кольором, у зворотному випадку – 

червоним кольором (рис. 10). 

Місця, в яких 

проведено 

вимірювання

Місця, в яких  

проведено 

вимірювання

Тестові майданчики, 

відносно яких 

прийнято рішення 

щодо наявности 

покриття

Тестові майданчики, 

відносно яких 

прийнято рішення 

щодо відсутности 

покриття

 
Рисунок 10 – Приклад представлення результатів вимірювання 
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10.3.14 У разі, якщо при вимірюванні у запланованому місці канал приймання 

визначено як релеївський (див. Додаток А) або якщо виконується умова: 

дБXEE медмін

норм

іВМ 15%)(..

.

..   ,                                               (14) 

то, для отримання більш достовірних результатів вимірювання проводять в кількох 

місцях тестового майданчику. У цьому випадку загальна кількість місць в межах 

майданчику повинна бути не менша п’яти.    

10.3.15 В останньому випадку рішення щодо належності кожного тестового 

майданчика до зони покриття приймається за критерієм належності більшості точок 

вимірювання в межах майданчика до зони покриття. 

 

10.4 Визначення узагальненої зони покриття передавальної станції 

цифрового наземного телевізійного мовлення для фіксованого 

приймання 

Узагальнена зона покриття передавальної станції цифрового наземного 

телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 визначається як зона, що формується 

шляхом об’єднання зон покриття, які визначено за результатами виконання операцій 

за п. 10.2 і результатів досліджень проблемних територій, в яких проводились 

вимірювання згідно з п. 10.3 даної Методики. 

 

10.5 Визначення зони покриття певної території (контуру) цифровим 

наземним телевізійним мовленням для умов фіксованого приймання  

Зона покриття певної території цифровим наземним телевізійним мовленням 

стандарту DVB-T2 для умов фіксованого приймання визначається шляхом 

об’єднання зон покриття окремих передавальних станцій, що входять до складу 

контуру. 
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10.6 Визначення ступеня покриття населення цифровим наземним 

телевізійним мовленням для умов фіксованого приймання  

Методику визначення ступеня покриття населення цифровим наземним 

телевізійним мовленням стандарту DVB-T2 для умов фіксованого приймання 

наведено у Додатку Е. 
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11    ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

11.1 Результати вимірювання рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання, дані щодо координат місцезнаходження 

пункту, в якому проводились певні вимірювання, зареєстровані зображення екрану 

телевізійного  приймача та спектрограми спектральної щільності потужності 

прийнятих сигналів випромінювання передавачів цифрового наземного 

телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 зберігаються в електронному вигляді в 

базі даних вимірювального комплексу. 

11.2 Результати вимірювань оформлюються відповідними протоколами, в яких 

мають бути наведено: 

- результати вимірювання рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання; 

- координати місцезнаходження пункту, в якому проводились вимірювання; 

- примітки щодо особливостей виконання вимірювань у разі їх наявності. 

Зображення екрану телевізійного  приймача та спектрограми спектральної 

щільності потужності прийнятих сигналів випромінювання реєструються в 

електронному вигляді. 

11.3 До протоколу вимірювання рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання передавачів цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T2 вносяться всі результати. 

11.4 Результати вимірювання рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання заносяться в таблицю у вигляді 

PA ,  ,                                                      (15) 

де Ā – результат спостереження; 

     Δ – значення невизначеності вимірювання, яке наведено в табл. 3; 

     Р – значення довірчої ймовірності, Р=95%.  

 11.5 Границя зони покриття передавальної станції та/або мережі цифрового 

наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 для фіксованого приймання, а 
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також певні території, в яких покриття (приймання сигналів цифрового наземного 

телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 для умов фіксованого приймання) 

відсутнє, відображаються на карті місцевості потрібного масштабу. 
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Додаток А 

Визначення нормованого значення напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання 

 

Нормоване значення напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання визначається з урахуванням типу каналу приймання у такій 

послідовності: 

А.1 Для кожного виміряного значення рівня напруги сигналу згідно з п. 9.3 

розраховується рівень Еі напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання за формулою (6): 

     мдБKдБмкВUмдБмкВE /1_/   , 

де Е – рівень напруженості електричної складової електромагнітного поля в 

одиницях дБмкВ/м; 

U – рівень напруги сигналу на виході кабелю каліброваної приймальної 

вимірювальної антени в одиницях дБмкВ; 

К – коефіцієнт перерахунку в одиницях дБ 1/м. 

А.2 Розраховується стандартне відхилення σоб. обвідної спектральної 

щільності потужності сигналу в інтервалі частот від -3,8 МГц до +3,8 МГц відносно 

центральної частоти телевізійного каналу за формулою 

1

)P(...)P()P( 22

2

2

1
.






n

n
об


 ,                                (А.1) 

де Рі – значення і-го відліку обвідної спектральної щільності потужності сигналу в 

логарифмічних одиницях дБмВт; 

n – кількість відліків в спектрограмі обвідної; 

n

PPP n


...21  – середньоарифметичне значення відліків обвідної спектральної 

щільності потужності сигналу. 

А.3 Згідно зі значенням σоб. відповідно до табл. А1 визначається тип каналу 

приймання. 
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Таблиця А.1 – Тип каналу приймання 

Тип каналу 

приймання 

Значення σоб. Вид обвідної спектра 

Канал Гауса 0 дБ ≥ σоб. ≥ 1 дБ 

 

Канал Райса 1дБ > σоб. > 3дБ 

 

Канал Релея σоб. ≥ 3 дБ 

 

 

А.4 Розраховують поправочний коефіцієнт Сσ за формулою: 

)3(
2

)()(

. 


 об

GaussRayleigh N
C

N
C

C   ,                                     (А.2) 

де (C/N)Rayleigh і (C/N)Gauss – значення відношення сигнал/шум для релеївського і 

гаусівського каналів відповідно. 

Значення (C/N)Rayleigh і (C/N)Gauss визначаються за процедурою, наведеною у 

Додатку В. 

А.5 Розраховують значення рівня нормованої напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання для кожного вимірювання за формулою: 
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СEE i

норм

імед .

.  .                                                    (А.3) 

А.6 Медіанне значення рівня нормованої напруженості електричного поля 

Е
норм.

мед. визначається шляхом створення варіаційного ряду виміряних значень 

Е
норм.

мед і напруженості електричного поля 

n

норм

медn

норм

мед

норм

мед

норм

мед EEEE .

.1

.

.2

.

.1

.

. ... 


 ,                                     (А.4) 

де n – кількість виміряних значень (n=60), 

і визначення значення середнього, n/2-го члену варіаційного ряду. Медіанне 

значення Е
норм.

мед. може бути визначене як Е
норм.

n/2 або Е
норм.

n/2+1 або як (Е
норм.

n/2+ 

Е
норм.

n/2+1)/2.  
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Додаток Б 

Значення центральної частоти радіочастотних каналів цифрового наземного 

телевізійного мовлення 

№ каналу Центральна 

частота, МГц 

№ каналу Центральна 

частота, МГц 

21 474,0 43 650,0 

22 482,0 44 658,0 

23 490,0 45 666,0 

24 498,0 46 674,0 

25 506,0 47 682,0 

26 514,0 48 690,0 

27 522,0 49 698,0 

28 530,0 50 706,0 

29 538,0 51 714,0 

30 546,0 52 722,0 

31 554,0 53 730,0 

32 562,0 54 738,0 

33 570,0 55 746,0 

34 578,0 56 754,0 

35 586,0 57 762,0 

36 594,0 58 770,0 

37 602,0 59 778,0 

38 610,0 60 786,0 

39 618,0 61 794,0 

40 626,0 62 802,0 

41 634,0 63 810,0 

42 642,0 64 818,0 
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Додаток В 

Розрахунок коректуючих поправок 

 

В.1 Значення (C/N)Gauss, (C/N)Rayleigh і (C/N)Rice розраховуються з урахуванням 

коректующих коефіцієнтів, які враховують відмінність реальних умов приймання 

сигналів від ідеальних: 

)()/()/( " дБDNCNC Gauss  ,                                        (В.1) 

CBANCNC Gauss  Raw

" )/()/(  ,                                   (В.2) 

)()/()/( ' дБDNCNC RiceRice  ,                                         (В.3) 

CBADELTANCNC RiceGaussRice  Raw

' )/()/(  ,                              (В.5) 

)()/()/( ' дБDNCNC RayleighRayleigh  ,                                       (В.5) 

CBADELTANCNC RayleighGaussRayleigh  Raw

' )/()/( ,                            (В.6) 

(C/N)Gauss-Raw – відношення сигнал/шум для умов приймання на фоні «білого», 

гаусівського шуму (AWGN), за якого забезпечується приймання сигналів на виході 

ВСН-кодеру з бітовою похибкою BER=10
-6

. 

Коректуючий коефіцієнт А враховує збільшення значення відношення сигнал-

шум (C/N)Gauss-Raw для досягнення зменшення бітової похибки зі значення BER=10
-6 

до значення BER=10
-7

 на виході кодера з низькою щільністю перевірки на парність 

(LDPC-кодера).  

Коефіцієнт В враховує необхідність корегування значення відношення сигнал-

шум (C/N)Gauss-Raw залежно від застосування того чи іншого варіантів розташування 

пілот-сигналу (РР1, …, РР8). 

Коефіцієнт С враховує втрати відношення сигнал-шум (C/N)Gauss-Raw через 

помилки визначення типу каналу, не оптимальність перетворення в LDPC-кодері 

тощо. Значення А, В, С для різних варіантів розташування пілот-сигналу наведено у 

табл. В.1 [6]. 
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Таблиця В.1 – Значення коректуючих коефіцієнтів А, В, С 

Варіант 

розташування 

пілот-сигналу 

Значення коректуючих коефіцієнтів, дБ 

РР1 РР2 РР3 РР4 РР5 РР6 РР7 РР8 

А 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

В 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 

С 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Коефіцієнт D визначає поправки до значення сигнал-шум (C/N)Gauss-Raw, які 

обумовлено погіршенням за рахунок відмінності відношення сигнал-шум на несучій 

частоті від рівня -33дБн. Основний внесок обумовлено впливом фазового шуму 

тюнеру та шумами квантизації. Залежність значення коефіцієнта D від відношення 

C/N наведено на рис. В.1 і в табл. В.2 [6]. 

 

 

Рис. В.1 – Залежність коефіцієнта D від відношення C/N 
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Таблиця В.2 – Значення поправки D 

(C/N), [дБ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

D, [дБ] 0,07 0,09 0,11 0,16 0,18 0,22 0,28 0,36 0,46 

(C/N), [дБ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

D, [дБ] 0,58 0,75 0,97 1,26 1,65 2,20 3,02 4,33 6,87 

 

Коефіцієнт DELTA враховує поправку до відношення C/N для релеївського та 

райсівського каналів відносно гаусівського каналу для значення BER=10
-7

 на виході 

LDPC-кодера. Значення DELTARayleigh і DELTARice для релєївського і райсівського 

каналів наведено в табл. В.3 [6]. 

 

Таблиця В.3 – Коефіцієнти DELTARice і DELTARayleigh  

Тип модуляції Кодова швидкість DELTARice, дБ DELTARayleigh, дБ 

16-QAM ½ 0,2 1,5 

16-QAM 3/5 0,2 1,7 

16-QAM 2/3 0,2 1,9 

16-QAM ¾ 0,4 2,4 

16-QAM 4/5 0,4 2,8 

16-QAM 5/6 0,4 3,1 

64-QAM ½ 0,3 2,0 

64-QAM 3/5 0,3 2,0 

64-QAM 2/3 0,3 2,1 

64-QAM ¾ 0,3 2,6 

64-QAM 4/5 0,5 3,1 

64-QAM 5/6 0,4 3,4 

256-QAM ½ 0,4 2,4 

256-QAM 3/5 0,2 2,2 

256-QAM 2/3 0,3 2,3 
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256-QAM ¾ 0,3 2,6 

256-QAM 4/5 0,4 3,0 

256-QAM 5/6 0,4 3,4 

 

В.2 Розраховані згідно з (А.3), (А4) значення параметрів (C/N)Gauss-Raw і 

(C/N)Gauss  за умови не застосування повороту сузір’я наведено в табл. В.4. 

 

Таблиця В.4 – Відношення сигнал/шум (C/N)Gauss-Raw і (C/N)Gauss 

Вид модуляції Кодова швидкість (C/N)Gauss-Raw, дБ (C/N)Gauss, дБ 

16-QAM ½ 6,2 8,7 

16-QAM 3/5 7,6 10,1 

16-QAM 2/3 8,9 11,4 

16-QAM ¾ 10,0 12,5 

16-QAM 4/5 10,8 13,3 

16-QAM 5/6 11,3 13,9 

64-QAM ½ 10,5 13,0 

64-QAM 3/5 12,3 14,9 

64-QAM 2/3 13,6 16,2 

64-QAM ¾ 15,1 17,7 

64-QAM 4/5 16,1 18,8 

64-QAM 5/6 16,7 19,4 

256-QAM 1/2 14.4 17.0 

256-QAM 3/5 16.7 19.4 

256-QAM 2/3 18.1 20.9 

256-QAM 3/4 20.0 22.9 

256-QAM 4/5 21.3 24.48 

256-QAM 5/6 22.0 25.2 
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В.3 В табл. В.5 наведено мінімальні значення відношення сигнал/шум 

(C/N)Gauss  і (C/N)Rayleigh  для двох варіантів розміщення пілот-сигналу – РР2 і PP7 [6].  

 

Таблиця В.5 – Мінімальні значення сигнал/шум 

Модуляція Кодова 

швидкість 

Відношення (C/N)Gauss, 

дБ 

Відношення (C/N)Rayleigh,  

дБ  

РР2 PP7 Normal РР2 РР7 

256-QAM ½ 17,0 15,9 19,5 18,4 

256-QAM 3/5 19,4 18,3 21,7 20,6 

256-QAM 2/3 20,9 19,8 23,3 22,2 

256-QAM ¾ 22,9 21,8 25,9 24,8 

256-QAM 4/5 24,48 23,38 28,0 26,9 

256-QAM 5/6 25,2 24,1 29,5 28,4 
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Додаток Г 

Корегування границі зони покриття 

 

Г.1 Для обраного напрямку (наприклад, для напрямку IV, рис. 7) визначають 

усереднене значення азимуту на передавач шляхом розрахунку 

середньоарифметичного значення азимутів на телевізійний передавач, які виміряно 

в усіх контрольних майданчиках за даним напрямком. 

Г.2 На графіку в системі координат «рівень напруженості електричного поля – 

відстань» (Е – R) відображаються медіанні значення рівня напруженості 

електричного поля електромагнітного випромінювання, виміряні в контрольних 

майданчиках (рис. Г.1), а також значення рівня мінімальної медіанної напруженості 

електричного поля для заданої ймовірності охоплення місцеположень Емін. мед.(Х%).    
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Рис. Г.1 – Визначення радіусу зони покриття за одним напрямком 

 

Г.3 В умовах вільного простору співвідношення потужностей сигналів p(R1) і 

p(R2) на різних відстанях R1 і R2 зазвичай визначається за моделлю квадратичної 

залежності  
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На практиці через вплив перешкод, особливо в межах населених пунктів, 

залежно від типу забудови така залежність може описуватися більш високим 

ступенем: від 2 до 5, а співвідношення (В.1) приймає вид:    
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або в логарифмічній формі: 

    )/lg(10)()( 2112 RRnдБмВтRPдБмВтRP  ,                                (Г.3) 

де n – показник залежності (Г.2). 

Г.4 Для визначення експериментального значення граничної відстані за 

результатами вимірювань створюється апроксимаційна крива (апроксимаційна 

лінія). Показник ступеня апроксимаційної кривої визначається за формулою 
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де m – кількість контрольних майданчиків, в яких проводились вимірювання за 

певним напрямком.  

Апроксимація здійснюється відносно початкової (першої від передавача) 

точки 1 (рис. Г.1) траси вимірювання, яка обов’язково має знаходитися в межах 

прямої видимості на передавальну телевізійну станцію, що досліджується, і в зоні 

випромінювання основної пелюстки ДС антени передавальної телевізійної станції.  

Апроксимаційна крива будується за формулою: 

      )/lg(20/)()/lg(20/)(/)( 1111 RRnмдБмкВRERRnмдБмкВREмдБмкВRE jjj  ,     (Г.5) 

де Е(R1) – рівень напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання в пункті 1 (рис. Г.1); 

     Е(Rj) – рівень напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання на відстані Rj. 
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Г.5 Точка перетину Б рівня Емін.мед.(Х%) й апроксимованої лінії визначає 

границю виміряної зони покриття за даним напрямком. Точка А на лінії рівня 

Емін.мед.(Х%) позначає розрахований радіус зони покриття за даним напрямком. 

Г.6 Розраховують значення та визначають знак корегування границі зони 

покриття за даним напрямком за формулою 

%.. Xкоррозр RRR   .                                                  (Г.6) 

Г.7 Аналогічні розрахунки виконують для всіх визначених напрямків, на яких 

проводилися вимірювання. 

Г.8 Корегування границі на проміжних напрямках, на яких вимірювання не 

проводились, здійснюється шляхом внесення поправок до розрахованого значення 

границі за певним азимутом з використання лінійної функції кута між двома 

сусідніми напрямками, на яких проводилися вимірювання. Наприклад, поправка до 

значення границі зони покриття на азимуті Аі (рис. Г.2) розраховується за формулою 

i

iIiII

III
i A

AA

RR
RR 




 1 ,                                           (Г.7) 

де АіІ і АіІІ – істинні азимути напрямків І і ІІ відповідно; 

    ΔАi=Аі-АІ – значення кута між певним азимутом Аі і азимутом напрямку І АІ; 

    ΔRI і ΔRII – поправки до розрахованих значень границі зони покриття за 

азимутами напрямків І і ІІ відповідно.   

Г.9 Розраховані точки з’єднують плавною лінією, яка відображає 

експериментальну границю зони покриття (червоним кольором на рис. Г.2).  



56 

 

I

II

Іс
ти

н
н

и
й

 
аз

и
м

у
т 

А
І

Іс
ти

нн
ий

 

аз
им

ут
 А

ІІ

Іс
ти

н
н

и
й

 
аз

и
м

у
т 

А
і

Аі

Розрахована 

відстань RI

Розрахована 

відстань RII

Експериментально 

визначена відстань 

Поправка RI

Поправка RIІ

Поправка Rі

Експериментально 

визначена відстань 

Розрахована границя 

зони покриття 

Експериментально 

визначена границя 

зони покриття 

 

Рис. Г.2 – Визначення поправки до границі зони покриття 
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Додаток Д 

Корекція значення напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання 

 

Д.1 У разі, якщо середня частота f каналу телевізійного передавача стандарту 

DVB-T2, що досліджується, відрізняється від частоти fr=650 МГц, здійснюється 

корекція значення мінімальної медіанної напруженості електричного поля  

електромагнітного випромінювання Емін.-мед. визначено у Звіті ITU-R BT.2254-1 і 

наведено в п.10.2 Методики, за формулою: 

)
lg(20)()( ..

r
rмінмедмінмед f

f
fEfE  .                                      (Д.1) 

Д.2 У разі, якщо висота підвісу вимірювальної антени на антенній щоглі 

відрізняється від визначеної в п.2.3, здійснюється корекція рівня напруженості 

електромагнітного поля Е
норм.

мед. на величину ΔЕh, значення якої залежно від висоти 

підвісу наведено в табл. 3: 

h

норм

мед

норм

кормед EEE  .

.

.

..  .                                            (Д.2) 

 

Таблиця Д.1 – Значення корекції рівня напруженості електромагнітного поля 

Висота підвісу антени, м 2 3 5 7 

Значення корекції, дБ 14,3 10,7 6,1 3,1 

 

Д.3 У разі, якщо значення розрізнення (RBW) аналізатора спектра за частотою 

BRBW відрізняється від ширини смуги частот сигналу DVB-T2 (BDVB = 7,65 МГц), 

враховується поправка ΔЕВ до рівня напруженості електромагнітного поля Е
норм.

мед. 

B

норм

мед

норм

кормед EEE  .

.

.

..  ,                                             (Д.3) 

де 
RBW

DVB
B

B

B
E lg10 . 
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Додаток Е 

Визначення покриття населення  

 

Рівень покриття населення розраховується за результатами визначення зон 

покриття мереж цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 

для фіксованого приймання на певній території згідно з п.9 даної Методики за такою 

процедурою. 

Е.1 Визначається територія, в межах якої повинно бути визначено покриття 

населення. 

Е.2 З використанням Державного класифікатора об’єктів адміністративно-

територіального устрою України [15] або збірника «Чисельність наявного населення 

України» [16] визначається загальна кількість населення Nнас., яке мешкає на цій те-

риторії. 

Е.3 Визначені експериментальні зони покриття накладаються на карту 

відповідної території масштабом 1:10000. 

Е.4 В границях зони покриття визначаються населені пункти, а також ділянки 

в межах окремих населених пунктів, які за результатами експериментальних 

досліджень не охоплено послугами мережі передавачів ЦНТМ.     

Е.5 З використанням збірника Державного класифікатора [15] або Збірника 

[16] визначається: 

– кількість населення Nн.п., яке мешкає в населених пунктах, які не охоплено 

послугами мережі передавачів цифрового наземного телевізійного мовлення 

стандарту DVB-T2  на цій території; 

– кількість населення Nділян., яке мешкає на ділянках в межах окремих 

населених пунктів населених пунктах, які не охоплено послугами мережі 

передавачів ЦНТМ. 

Значення Nділян.і для кожного такого населеного пункту розраховується за 

формулою 
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де Ni – загальна кількість населення, яке мешкає на адміністративній території 

населеного пункту, що досліджується; 

ni – кількість тестових майданчиків на адміністративній території населеного 

пункту, в межах яких є житлові будинки та в яких за результатами 

експериментальних вимірювань відсутнє покриття (на рис. Е.1 майданчики 

позначено червоним кольором); 

mi – загальна кількість тестових майданчиків на адміністративній території 

населеного пункту, в яких проводились вимірювання.    

Тестові майданчики, 

в яких за 

результатами 

вимірювання є 

покриття

Тестові майданчики, 

в яких за 

результатами 

вимірювання  

покриття відсутнє

 

Рисунок Е.1 – Визначення покриття населення 

 

Е.6 Рівень (відсоток) покриття населення на певній території розраховується 

шляхом підсумовування кількості населення Nн.п.j і Nділян.i, яке не охоплено 

послугами ЦНТМ, за всіма населеними пунктами за формулою 
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Е.7 Приклад розрахунку рівня охоплення населення в агломерації населених 

пунктах Мала Снітинка, Мала Офірна, Велика Офірна (Київська область). 

Кількість населення: 

– Мала Снітинка – 970 чол.; 

– Мала Офірна – 310 чол.; 

– Велика Офірна – 780 чол. 

Загальна кількість населення, яке мешкає на території зазначених населених 

пунктів 2060 чол. 

Загальна кількість тестових майданчиків – 42 (до цієї кількості включено лише 

майданчики, в межах яких знаходяться житлові будинки, в яких мешкають люди). 

Кількість тестових майданчиків, в яких за результатами вимірювань є 

покриття – 35. 

Кількість тестових майданчиків, в яких за результатами вимірювань покриття 

відсутнє – 7. 

Таким чином, на зазначеній території (у зазначених населених пунктах) рівень 

покриття населення становить 83,3%. 
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Додаток Ж 

Вимірювання напруженості електромагнітного поля через канальну 

потужність із застосуванням аналізаторів спектра FSQ-26, FSQ-40 

 

Ж.1 Схема підключення обладнання при проведенні вимірювання 

напруженості електричного поля електромагнітного випромінювання відповідає 

схемі, яку наведено на рис. 3.  

Ж.2 Орієнтування вимірювальної антени на телевізійний передавач, що 

досліджується, проводиться за максимумом сигналу на екрані аналізатора спектра 

на певній частоті, на якій виконуються вимірювання, при обертанні траверси антени 

в азимутальній площині. 

Ж.3 На етапі підготовки до проведення вимірювання до аналізатора спектра 

FSQ-26, FSQ-40 вводяться значення коефіцієнта перерахунку для всіх радіочастот, 

на яких планується проведення вимірювань, шляхом послідовного виконання таких 

операцій: [SETUP, TRANSDUCER, NEW FACTOR, ENTER (ввести ім’я файлу), 

ENTER, (внести значення частот та відповідні значення антенного фактору в 

таблицю), SAVE TRD FACTOR]. 

Ж.4 Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання через вимірювання канальної потужності здійснюється шляхом 

послідовного виконання таких процедур :  

– відключити атенюатор – [AMPT, RF ATTEN MANUAL, 0 dB]; 

– встановити параметри відображення спектрограми сигналу – [SPAN 

MANUAL, 20, МГц], [BW, RBW MANUAL, 30 kГц], [VIDEO BW MANUAL, 100 

kГц], [Sweep time, auto]; 

– визначити одиницю вимірювання – [AMPT, Unit, dBµV]; 

– встановити  режим  розгортки  спектрограми – [TRACE, AVERAGE,  

TRACE SWEEP COUNT, SWEEP 10, UIEW (кожні 2 сек.)];  

– встановити відображення спектрограми сигналу на рівні 3/4 від висоти 

екрану аналізатора спектра – [AMPT, REF LEVEL];  
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–   обрати детектор середньоквадратичних значень - [TRACE, DETECTOR, 

DETECTOR RMS]. 

Ж.5 На етапі проведення вимірювання аналізаторами спектра FSQ-26, FSQ-40 

необхідно вибрати та активувати використання необхідного коефіцієнта перерахунку 

для всіх радіочастот, на яких планується проведення вимірювань, шляхом 

послідовного виконання таких операцій:  

–  [SETUP, TRANSDUCER, (вибирається необхідне ім’я файлу з таблиці), 

ENTER] 

– встановити режим вимірювання канальної потужності радіовипромінювання – 

[MEAS, CHAN PWR ACP, CP/ACP CONFIG (режим вимірювання напруженості 

електромагнітного поля через вимірювання  канальної потужності, включається 

автоматично)];  

– встановити ширину смуги частот – [CHANNEL BANDWIDTH, 8, МНz]; 

–  зчитати значення напруженості електромагнітного поля в одиницях 

dBµV/m (результат вимірювання напруженості електромагнітного поля 

відображається у нижній частині екрана); 

– зафіксувати спектрограму сигналу на носій інформації – [TRACE, UIEW, 

HCOPY, PRINT SCREEN, (задати ім’я файлу), ENTER, TRACE, UIEW (для 

перезапуску вимірювань)]. 

 Ж.6  Оброблення даних, отриманих під час вимірювання, здійснюється за 

процедурою, наведеною в Додатку Д. 

  



63 

 

Додаток З 

Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання через вимірювання рівня сигналу із застосуванням 

аналізатора спектра ADVANTEST U3772 

 

З.1 Схема підключення обладнання при проведенні вимірювання 

напруженості електричного поля електромагнітного випромінювання відповідає 

схемі, яку наведено на рис. 3.  

З.2 На етапі підготовки до проведення вимірювання до аналізатора спектра 

ADVANTEST U3772 вводяться значення коефіцієнта перерахунку для всіх 

радіочастот, на яких планується проведення вимірювань, шляхом послідовного 

виконання таких операцій: [AMPLITUDE, More ½, Edit Corr Factor, значення 

поправочного коефіцієнту дБ 1/м]. 

З.4 Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного випромі-

нювання здійснюється шляхом послідовного виконання таких процедур:  

– встановити одиницю вимірювання – [AMPLITUDE, Units, dBµV]; 

– включити попередній підсилювач – [AMPLITUDE, More ½, High Sensitivity 

– ON]; 

– відключити атенюатор – [AMPLITUDE, ATT, Attenuation 0 dB]; 

– задати частоту обраного частотного каналу передавача – [FREQUENCY, 

Center, значення середньої частоти, МГц]; 

– встановити параметри відображення спектрограми - [SPAN, 20, МГц], [CPL, 

RBW Manual 100, kГц], [VBW Manual, auto], [Sweep time auto]; 

– провести візуальний аналіз щодо наявності/відсутності стороннього 

випромінювання в каналі, що досліджується та сигналів випромінювань інших 

станцій в сусідніх частотних каналах (праворуч і ліворуч від спектра сигналу, що 

аналізується), які спотворюють результат вимірювання; 

– встановити відображення спектрограми сигналу на рівні 3/4 від висоти екрану 

аналізатора спектра – [AMPLITUDE, REF LEVEL]; 
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– включити функцію корегування рівня сигналу у відповідності з таблицею 

поправочних коефіцієнтів – [Correction Factor, ON]; 

– обрати детектор максимальних значень – [TRACE, Detеctor - Posi]; 

        – встановити  режим  розгортки  спектрограми – [TRACE, Calc, Average, MAX 

SWEEP COUNT,2, Average, START, STOP (кожні 2 сек.)];  

– після отримання стійкої спектрограми сигналу встановити маркер на 

максимальний рівень сигналу – [PEAK]; результат вимірювання відображається у 

верхньому правому куті екрану; 

– зчитати значення напруженості поля, dBµV/m;  

– зафіксувати спектрограму сигналу на носій інформації – [Copy]. 

З.5 Оброблення даних, отриманих під час вимірювання, здійснюється за проце-

дурою, наведеною в Додатку Д. 
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Додаток К 

Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання через канальну потужність із застосуванням аналізатора 

спектра ADVANTEST U3772 

 

К.1 Схема підключення обладнання при проведенні вимірювання 

напруженості електричного поля електромагнітного випромінювання відповідає 

схемі, яку наведено на рис. 3.  

К.2 Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання через канальну потужність здійснюється шляхом послідовного 

виконання таких процедур :  

– включити попередній підсилювач – [AMPLITUDE, More ½, High Sensitivity 

– ON]; 

– відключити атенюатор – [AMPLITUDE, ATT, Attenuation 0 dB]; 

– встановити параметри відображення спектрограми сигналу – [SPAN, 20, 

МГц], [CPL, RBW Manual, 100 kГц], [VBW, auto], [Sweep time auto]; 

– визначити одиницю вимірювання – [AMPLITUDE, Units, dBm]; 

– встановити  режим  розгортки  спектрограми – [TRACE, Calc, Average, 

MAX SWEEP COUNT,2, Average, START, STOP (кожні 2 сек.)];  

– встановити відображення спектрограми сигналу на рівні 3/4 від висоти 

екрану аналізатора спектра – [AMPLITUDE, REF LEVEL];    

– встановити режим вимірювання канальної потужності радіовипромінювання – 

[MEAS 1, Channel Power];  

– встановити ширину смуги частот – [Channel Width, 8, МНz]; 

– активувати режим вимірювання канальної потужності – [Execute ON]; при 

активації режиму вимірювання автоматично включається детектор RMS; результат 

вимірювання відображається у нижній частині екрана; 

– зчитати значення канальної потужності;  

– зафіксувати спектрограму сигналу на носій інформації – [Copy]. 
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К.3 Зареєструвати значення рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання, яке відображається на екрані аналізатора 

спектра. 

К.4 Розрахувати значення рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання за формулою (7) даної Методики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

                                                                                                                 Додаток Л 

Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання через вимірювання рівня сигналу із застосуванням 

аналізатора спектра ANRITSU MS2724B 

 

К.1 Схема підключення обладнання при проведенні вимірювання 

напруженості електричного поля електромагнітного випромінювання відповідає 

схемі, яку наведено на рис. 3.  

К.2 На етапі підготовки до проведення вимірювання до аналізатора спектра 

ANRITSU MS2724B вводяться значення коефіцієнта перерахунку для всіх 

радіочастот, на яких планується проведення вимірювань з використанням функції 

Antenna Editor. 

К.3 Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання із застосуванням аналізатора спектра ANRITSU MS2724B 

виконується шляхом послідовного виконання наступних процедур:  

– увімкнути режим вимірювання напруженості ЕМП – [Shift, Measure, Power 

and Bandwith, Field Strength]; 

– встановити частоту сигналу - [Freq,  Сenter freq, значення частоти (в МГц), 

МГц]; 

– задати параметри – [SPAN, 20, MГц], [RBW, 100, kГц], [VBW, auto,] [Shift, 

Sweep, Continuous]; 

– включити попередній підсилювач – [Amplitude, Pre Amp - on]; 

– відключити атенюатор – [Amplitude, Atten Lvl, 0 dB]; 

– встановити опорний рівень – [Amplitude, Reference Level, -50]; 

– обрати детектор максимальних значень – [Amplitude,  Detection, Peak]; 

– встановити  режим  розгортки  спектрограми – [Shift, Trace, Trace A 

Operations, Normal, Traces, Write / Hold (кожні 2 сек.)]; 

– встановити одиницю вимірювання – [Amplitude, Units, dBµV]; 
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– встановити маркер на максимальний рівень сигналу – [Marker, Peak 

Search]; результат вимірювання відображається у верхньому лівому куті екрана; 

– зчитати значення напруженості поля в одиницях dBµV/m;  

– зафіксувати спектрограму сигналу на носій інформації (за потреби) – [Shift, 

File, Save Measurement, Enter]. 

К.4 Оброблення даних, отриманих під час вимірювання, здійснюється за 

процедурою, наведеною в Додатку Д. 
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Додаток М 

Вимірювання напруженості електричного поля електромагнітного 

випромінювання через канальну потужність із застосуванням аналізатора 

спектра ANRITSU MS2724B 

 

Л.1 Вимірювання виконати шляхом послідовного виконання наступних 

процедур: 

– встановити одиницю вимірювання – [Amplitude, Units, dBm];  

– встановити  режим  розгортки  спектрограми – [Shift, Trace, Trace A 

Operations, Normal, Traces, Write / Hold (кожні 2 сек.)]; 

– активувати меню вимірювання канальної потужності – [Shift, Measure, Power 

and Bandwith, Channel Power]; 

– встановити частоту сигналу - [Freq,  Сenter freq, значення частоти (в МГц), 

МГц]; 

– задати параметри – [SPAN, 20, MГц], [BW, 100, kГц], [VBW, 300, kГц], 

[Shift, Sweep, Continuous]; 

– встановити ширину смуги частот – [Shift, Measure, Power and Bandwith, 

Channel Power, Ch Pwr Width, 8 MНz]; 

– активувати функцію вимірювання канальної потужності – [On/Off]; при 

активації режиму вимірювання автоматично включається детектор RMS; результат 

вимірювання відображається у нижньому правому куті екрана; 

– зчитати значення канальної потужності;  

– зафіксувати спектрограму сигналу на носій інформації (за потреби) – [Shift, 

File, Save Measurement]. 

Л.2 Розрахувати значення рівня напруженості електричного поля 

електромагнітного випромінювання за формулою (7) даної Методики. 
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