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ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКА ЗРАЧЕЊА БАЗНЕ 
СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЊИХОВОГ 
БЕЗБЕДНОГ РАДА  



Базне станице мобилне телефоније 

Увод 

Базна станица мобилне телефоније (БСМТ) 
- локацијa на којој се налазе примопредајни 
уређаји за повезивање базне станице са 
осталим деловима јавне мобилне 
телекомуникационе мреже.   



Базне станице мобилне телефоније  

Базна станица има антену која се поставља 
на крововима високих зграда или на високим 
стубовима тако да је немогуће наћи се у 
правцу максимума зрачења антене, a како би 
се покрила одређена географска подручја. 



Извори нејонизујућег зрачења 

Базне станице својим радом не загађују 
животну средину, али се  као и други 
радио и ТВ уређаји, сматрају изворима 
нејонизујуће радијације. 

Извори нејонизујућег зрачења у саобраћају Извори нејонизујућег зрачења 
у домаћинству 



ГСМ и УМТС мреже 

ГСМ мрежа, као једна од основних 
мрежа мобилне телефоније, 

функционише у опсезима 900 МHz и 
1800 МHz. 

УМТС мрежа функционише у 
фреквенцијском опсегу 2100 МHz.   



Радио фреквенцијска зрачења и штетности 

Дијаграм зрачења антене која се користи за базну станицу мобилне телефоније 
GSM 900 MHz.  

Расподела јачине поља на површини земље зависи од снаге зрачења, 
карактеристике дијаграма зрачења, висине и нагиба антене. 



Ефекти електромагнетне енергије  

Нервне ћелије у оку реагују на 
одређене фреквенције 

електромагнетних таласа 

Топлотни ефекти Стимулативни ефекти 

Термографски 
снимак главе без 
ефеката зрачења 

моб. телефона 

Термографски 
снимак главе након 

15 минута разговора 
преко моб. телефона 

Повећана концентрација електромагнетне енергије на људима изазива 
ефекте који се грубо могу класификовати у две основне категорије: 

Осим главобоље, електромагнетно зрачење 
мобилног телефона доказанао може довести 

и до несанице 



Деловање нејонизујућег зрачења на млађу популацију 

Међународна агенција за истраживање 
рака - Кумулативно дејство 
микроталаса, после пет и десет година 
коришћења мобилног телефона има 
своје већ видљиве последице, бројна су 
оштећења нервних ћелија, изражене су 
менталне неспособности адолсцената 
и драстично повећан број 
тумора  мозга. 

“Journal of the American Academy of 
Pediatrics” је још 2005. потврдио да су 
деца посебно осетљива на промене у 

електромагнтеном пољу због тога што 
им је нервни систем још у фази развоја 



Откривање и утврђивање  
нивоа нејонизујућег зрачења 

Мере заштите од нејонизујућих зрачења 

Са повећањем растојања од извора 
зрачења, утицај електромагнетне 

емисије на људски организам се 
смањује 

Прегледи радника који раде 
у зони јонизујућег зрачења 



Норме за техничко особље - ИЦНИРП  

Фреквенцијски 
опсег  

САР – усредњен у 

току 6 мин. за 
цело тело  

САР усредњен у току 6 
мин. за 10г а) масе 
тела без ногу, руку 
итд.  

САР – усредњен у току 6 
мин. за 10г а) масе тела у 
ногама, рукама итд.  

10MHz -10GHz  0.4 W/kg  10 W/kg  20 W/kg  

Норме за општу људску популацију - ИЦНИРП 

Фреквенцијски опсег  САР – усредњен у 

току 6 мин. за цело 
тело  

САР усредњен у току 
6 мин. за 10г а) масе 
тела без ногу, руку 
итд.  

САР – усредњен у 
току 6 мин. за 10г а) 
масе тела у ногама, 
рукама итд.  

10MHz -10GHz  0.08 W/kg  2 W/kg  4 W/kg  

Референтни гранични нивои излагања становништва 
електромагнетним пољима  



Границе излагања становништва електромагнетним пољима 

 Границе излагања становништва које стварају БСМТ ГСМ 900 MHz пољима су 
дате у Препоруци парламента ЕУ 1999. год. 

 Границе су изражене у W/m2. 

 Према начелу предострожности, у подручјима повећане осетљивости, тамо где 
се људи задржавају више од 4 сата, дефинисане су ниже границе излагања 

становништва.   



Границе излагања становништва електромагнетним пољима 

Све границе треба схватити оријентационо, јер се оне могу разликовати од  

различитих карактеристика антена које могу бити коришћење за различите антенске 

системе како у Србији тако и у другим земљама. 

Уколико у непосредној околини базне станице постоји други антенски систем, 

радио и ТВ предајници и базне станице других оператера, у укупној електро-магнетној 
емисији могло би  довести до прекорачења стандардом прописаних норми. 

 



 

Безбедност базних станица 

Ради повећања нивоа безбедности 
неопходно је да се све базне станице 
укључују у систем даљинског 
управљања. У центру управљања налази 
се стална људска посада (24 часа дневно, 
365 дана годишње).  

Неки од аларма који се преносе до 
центра управљања су: 

 пожар у објекту, 

 прекид у напајању, 

 насилно обијање објекта и сл. 


