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ЕЛЕКТРОМАГНІТНА БЕЗПЕКА ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

 
На основі аналізу національної і міжнародної нормативних баз в області електромагнітної безпеки і 

електромагнітної сумісності, експериментальних досліджень розроблені практичні, науково обґрунтовані 
рекомендації по підвищенню рівня електромагнітної безпеки і стабільності функціонування устаткування. 
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Вступ 
Постійне зростання насиченості виробничих, 

навчальних, житлових приміщень електричними та 
електронними технічними засобами потребує пос-
тійного удосконалення організаційно-технічних і 
санітарно-гігієнічних заходів з підвищення рівня 
електромагнітної безпеки та надійності функціону-
вання технічних засобів. Останнє значною мірою 
визначається електромагнітною сумісністю облад-
нання, тобто ступенем взаємного впливу приладів 
через генеровані ними електромагнітні поля та ви-
промінювання. Не випадково це питання є предме-
том розгляду спеціальної загальноєвропейської ди-
рективи [1]. На її виконання було розроблено і вве-
дено у дію низку міжнародних нормативів, останній 
з яких [2] стосується допустимих рівнів наводок у 
низькочастотних провідниках при використанні 
громадських низьковольтних систем електропоста-
чання, що свідчить про зростання сприйняття мереж 
електроживлення як одного з чинників негативного 
впливу на людину. Тому переважна більшість зага-
льноєвропейських нормативів з електромагнітної 
сумісності підкріплені відповідними вимогами з 
безпеки населення і працюючих (Директиви ЄС 
89/391/ЕFС, 2013/15/EEC, комплекс стандартів MPR 
II тощо). В той же час у багатьох країнах, зокрема, в 
Україні ці галузі розвиваються практично незалеж-
но, що викликає значні труднощі у практичній дія-
льності з монтажу та експлуатації електричного об-
ладнання. Така неузгодженість обговорюється та 
опрацьовується як фахівцями-електротехніками, так 
і спеціалістами з електромагнітної безпеки [3, 4]. 
Аналіз проведених досліджень довів, що забезпе-
чення електромагнітної сумісності та електромагні-
тної безпеки є двоєдиною задачею. Неузгодженість 
національних нормативів з електромагнітної суміс-
ності та електромагнітної безпеки, пряме викорис-
тання міжнародних стандартів (еквівалентних) зна-
чною мірою заважає впровадженню сучасних тех-
нологій в усі галузі господарства та підвищенню 
рівнів безпеки праці і життєдіяльності.  

Метою роботи є аналіз вимог чинної нормати-
вної бази з електромагнітної безпеки та електромаг-
нітної сумісності технічних засобів і надання прак-
тичних, науково обгрунтованих рекомендацій щодо 
їх узгодження та основних напрямів удосконалення. 

Результати досліджень 
На сьогоднішній день національна нормативна 

база з електромагнітної безпеки, наприклад [5], пе-
ребуває на сучасному рівні і відповідає, в основно-
му, міжнародним вимогам у цій галузі. Виключен-
ням, за деякими положеннями, є нормування елект-
ромагнітних параметрів виробничого середовища 
користувачів засобів обчислювальної техніки [6]. 

В той же час, комплекс стандартів з електрома-
гнітної сумісності електричної та електронної апа-
ратури має низку суттєвих недоліків. Значною мі-
рою це обумовлено тим, що велику частину цих но-
рмативів складають чинні міждержавні стандарти, 
які не відповідають сучасним вимогам і грунтують-
ся на застарілій науково-технічній базі. Навіть дер-
жавні стандарти України, прийнятні за часи незале-
жності, практично еквівалентні відповідним міжна-
родним нормативам і не враховують реальний стан і 
структурну побудову систем передачі та розподілу 
електроенергії, монтаж силової електромережі буді-
вель тощо. Це ускладнює їх практичне використання 
як у частині підвищення стабільності функціону-
вання технічних засобів, так і забезпечення елект-
ромагнітної безпеки виробничників. Особливо це 
стосується галузей, що розвиваються найбільш ди-
намічно, - комп’ютерної техніки, інформаційних 
мереж та засобів цифрового зв’язку [4, 7]. 

Чинний стандарт щодо рівнів радіозавад від 
обладнання інформаційної техніки [8]розглядає діа-
пазон частот 0,15 – 1000 МГц. При цьому  схема 
випробувань передбачає наявність на відстані 0,4 м 
з тильного боку тестованого обладнання вертикаль-
ного заземленого металевого листа. За такої методи-
ки не враховується, що лист для значної частини 
спектра перебуває у ближні зони поля (зоні індук-
ції). Це випливає з визначення ближньої зони: 
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де λ – довжина електромагнітної хвилі, R – відстань 
до точки спостережень. 

Вираз „набагато більший” зазвичай трактується 
як „більший на один порядок” (у 10 разів). Таким 
чином, для R=4 м  λ  25 м, що відповідає частотам 
до 12 МГц включно. Як показано, електромагнітні 
поля відеомоніторів мають вигляд, притаманний еле-
ктричному і магнітному диполям. Виходячи з дипо-
льної моделі та принципу дзеркального відбиття, су-
марні поля у точках вимірювань є сумою полів дійс-
ного та протилежно спрямованого уявного диполів. У 
цьому випадку наявність металевого листа спотворює 
реальні поля відеомоніторів на 5-10% в залежності 
від точки вимірювань. Така похибка є незадовільною 
навіть при виконанні сертифікаційних випробувань. 
Попередні дослідження свідчать, що дипольну мо-
дель можливо розповсюдити і на інші технічні засоби 
(наприклад, джерела безперервного живлення), що є 
суттєвим як з точки зору електромагнітної безпеки 
працівників, так і елекромагнітної сумісності техніч-
них засобів. Численні дослідження довели негатив-
ний вплив магнітних полів промислової частоти та її 
гармонік на людей. Ці ж поля впливають на роботоз-
датність обладнання, що розглядається відносно но-
вим нормативом [10]. Вимоги цього стандарту розпо-
всюджуються на електричні та електронні вироби, 
зокрема, на комп’ютерну техніку. Причому остання 
підпадає на першу категорію жорсткості випробувань 
(стійкість до зовнішнього магнітного поля напруже-
ністю Н=1 А/м, що відповідає індукції В=1,26 мкТл у 
повітряному середовищі). Такий рівень жорсткості на 
сьогоднішній день явно незадовільний. Як показано у 
[9], магнітні поля менших амплітуд (від 0,25 мкТл 
викликають нестабільність роботи відеомоніторів, 
при  цьому порогові значення такого явища залежать 
від технічних характеристик монітора. Проте даний 
норматив цього не враховує, хоча у сучасному між-
народному стандарті (ТСО’03) параметри випробува-
них технічних засобів чітко регламентовано. У чин-
ному національному нормативі [11] вимоги до амплі-
тудних значень магнітних полів у цьому діапазоні на 
робочих місцях значно жорсткіші (0,25 мкТл), тобто 
випробування перетворюються у формальність та не 
гарантують безпеки працюючих. На цей факт звер-
тають увагу фахівці з сертифікації. Сучасне облад-
нання комплектується імпульсними джерелами елек-
троживлення, що автоматично призводить до появи у 
силовій мережі електрострумів частотою 150 Гц (тре-
тя вища гармоніка промислової частоти 50 Гц) і від-
повідних магнітних полів [12], проте чинні нормати-
вні акти таке явище не розглядають і не враховують. 

Аналогічні недоліки притаманні і іншим вітчиз-
няним стандартам у цій галузі [13, 14]. Формальна від-
повідність міжнародним стандартам без узгодження з 
іншими нормативами, зокрема, з електромагнітної 
безпеки, ускладнює їх практичне використання та 
знижує їхню ефективність. Недостатня розробленість 

національної нормативно-правової бази з електромаг-
нітної сумісності технічних засобів та охорони праці, 
чинність багатьох застарілих державних стандартів, 
будівельних норм і правил, санітарних норм, успадко-
ваних з часів СРСР, вимагає ретельної гармонізації 
сучасних міжнародних стандартів. Навіть достатньо 
сучасний норматив [11] посилається на норми, які не 
тільки застаріли, але й суперечать введеним у дію піз-
ніше. А міжнародний стандарт щодо виконання робіт в 
умовах впливу електромагнітних полів частотою 50 Гц 
взагалі було скасовано ще 1996 році. Ці правила розг-
лядають електромагнітну безпечність виключно моні-
торів на електронно-променевих трубках і не містять 
жодного посилання на стандарти з електромагнітної 
сумісності технічних засобів, що з огляду на зростаю-
чу кількість допоміжних та периферійних пристроїв 
уявляється дуже актуальним. 

Як вже зазначалося, в Україні відсутні норма-
тиви з випромінювальних властивостей і стійкості 
структурованих кабельних систем до зовнішніх еле-
ктромагнітних впливів. У процесі досліджень авто-
ри неодноразово стикалися з ситуаціями, коли добре 
збалансовані, виконані з сучасних комплектуючих і 
ретельно протестовані інформаційні мережі функці-
онували незадовільно як з точки зору стабільності 
роботи, так і швидкостей передачі інформації. При-
чиною таких явищ є вплив зовнішніх фізичних фак-
торів на компоненти мережі, виконані з імпортних 
комплектуючих, розрахованих на стійкість до елек-
тромагнітних полів значно нижчих рівнів. Напри-
клад, стандарт ЕN 50082-1 передбачає стійкість 
(immunity)кабельної мережі до наводок у 3 В/м від 
зовнішніх полів частотами 30-300 МГц, в той час як 
Правила [11] допускають рівні до 5 В/м. Зауважен-
ня, що такі проблеми мають суто технічний харак-
тер не витримують критики. Досвід експлуатації 
автоматизованих систем і дослідження з забезпе-
чення електромагнітної безпеки персоналу довели, 
що такі збої вкрай негативно впливають на психоло-
гічний та емоційний стан працюючих і є фактором 
опосередкованого негативного впливу електромаг-
нітних полів та випромінювань на людей. 

Слід зауважити, що перелік, вміст та методологі-
чні підходи до організаційно-технічних і санітарно-
гігієнічних заходів з забезпечення електромагнітної 
сумісності технічних засобів та електромагнітної без-
пеки людей грунтуються на різних попередніх умовах. 
Емісійні властивості та стійкість обладнання щодо 
впливів електромагнітних полів та випромінювань 
повинні забезпечуватися на рівнях, достатніх для ста-
більного функціонування конкретних приладів та апа-
ратних комплексів. Електромагнітна безпека людей, 
виходячи з принципу безпорогового впливу електро-
магнітних факторів антропогенного походження, ано-
нсованого Всесвітньою Організацією Охорони Здо-
ров’я [15], повинна забезпечуватися на максимально 
досяжних рівнях з використання попереджувальних 
заходів, умов життєдіяльності, праці  тощо. 



Системи обробки інформації, 2015, випуск 12 (137)                                                                     ISSN 1681-7710  

 68

Висновки 
В одній роботі неможливо розглянути та ви-

явити усі недоліки та невідповідності чинних нор-
мативно-правових актів з електромагнітної безпеки 
людей та електромагнітної сумісності електричних 
та електронних технічних засобів. Проте на основі 
виконаного аналізу та проведених досліджень мож-
на зробити кілька основних висновків. 

Роботи з розроблення та коригування нормати-
вної бази з електромагнітної безпеки людей та елек-
тромагнітної сумісності технічних засобів повинні 
виконуватися узгоджено, з урахуванням вимог від-
повідних міжнародних нормативів у цих галузях. 

Використання міжнародних стандартів для роз-
роблення національних нормативів повинне грунту-
ватися на їх гармонізації з чинними державними ста-
ндартами, санітарними нормами, будівельними нор-
мами і правилами та урахуванням особливостей сис-
тем передачі та розподілу електроенергії в Україні, 
реального стану електромереж та засобів зв’язку. 

Чинні нормативи з охорони праці користувачів 
засобів обчислювальної техніки потребують до-
опрацювання з урахуванням сучасного рівня розви-
тку комп’ютерної техніки, засобів телекомунікації і 
нормативної бази з електромагнітної безпеки та еле-
ктромагнітної сумісності. 

Потребують розроблення і впровадження націо-
нальні нормативи з проектування та експлуатації ін-
формаційних кабельних і безпровідних мереж з ура-
хуванням технічних параметрів відповідної продукції 
та комплектуючих вітчизняного виробництва та про-
понованого провідними світовими виробниками. 

Необхідна модернізація метрологічної та мето-
дологічної бази з сертифікаційних випробувань за-
собів обчислювальної техніки, іншого електронного 
та електричного обладнання і приведення їх у від-
повідність сучасним міжнародним вимогам. 

Впровадження пропонованих заходів значною 
мірою сприятиме  як електромагнітній безпеці насе-
лення, так і підвищенню ефективності використання 
технічних засобів. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ   

Б.Д. Халмурадов, Л.А. Левченко, В.А. Глива, Т.Н. Перелет 
На основе анализа национальной и международной нормативных баз в области электромагнитной безопасности и 

электромагнитной совместимости, экспериментальных исследований разработаны практические, научно-обоснованные 
рекомендации по повышению уровня электромагнитной безопасности и стабильности функционирования оборудования. 

Ключевые слова: нормативная база, электромагнитная совместимость, оборудование. 
 

ELECTROMAGNETIC SAFETY AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF HARDWARES   
B.D. Khalmuradov, l.O. Levchenko, V.A. Gliva, T.M. Pеrelоt 

On the basis of analysis national and international normative bases in area of electromagnetic safety and electromagnetic com-
patibility, experimental researches practical, scientifically-grounded recommendations are developed on the increase of electromagnetic 
strength and stability of functioning of equipment security. 

Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic safety, equipment. 


