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При певних рівнях електромагнітне поле (ЕМП) може несприятливо чинити вплив на 
організм людини та тварин, а також негативно впливати на роботу електроприладів [1, 2]. 

Різноманітні види неіонізуючих випромінювань ЕМП мають різний фізіологічний вплив. Ро-

зрізняють на практиці вплив магнітного поля (як постійного, квазіпостійного, так і імпульс-

ного), високочастотних (ВЧ) і та надвисокочастотних (НВЧ) випромінювань, випромінюван-
ня оптичного діапазону, електричного та магнітного поля промислової частоти, що створю-

ється високовольтним обладнанням тощо. 

Через на широке використання джерел ЕМП у побуті (НВЧ – мікрохвильові печі, те-
лерадіомовлення, мобільні телефони) [3] та на виробництві (обладнання НВЧ, радіозв'я-

зок) [4-9], великого значення набуває необхідність вимірювання та нормування рівнів ЕМП.  

Перебування в зоні з підвищеним рівнем ЕМП на протязі певного часу призводить до 

цілої низки несприятливих наслідків: загальної слабкості, підвищеної втоми, пітливості, сон-
ливості, нудоти, втоми, розлад сну, болю в ділянці серця, головного болю. Кореляційний 

аналіз показав, зокрема, пряму кореляцію злоякісних захворювань головного мозку з макси-

мальним навантаженням від ЕМП навіть від користування мобільними радіотелефонами, які 

є малопотужними джерелами ЕМП [10]. Виділяють такі види впливу ЕМП на організм лю-
дини [11]: 

- безпосередній вплив, що проявляється під час перебування в ЕМП, причому зі зб і-

льшенням часу перебування в ньому та напруженості поля ефект впливу посилюється; 
- вплив електричних розрядів (імпульсного струму), які виникають під час дотику лю-

дини до корпусів машин і механізмів на пневматичному ходу, незаземлених конструкцій та 

протяжних провідників або під час дотику людини, яка ізольована від землі, заземлених 

конструкцій, до рослин та інших об'єктів, що є заземленими;  
- вплив струму, що проходить через людину, яка знаходиться в контакті з ізольовани-

ми від землі об'єктами (великогабаритними машинами і механізмами, предметами, протяж-

ними провідниками), – струму стікання. Окрім того, ЕМП може спричиняти вибух або за-

ймання випаровувань легкозаймистих речовин 
через виникнення електричних розрядів під час 

контакту людей та предметів з механізмами та 

машинами.  
Зі збільшенням напруженості ЕМП сту-

пінь небезпеки кожного із факторів зростає. 

Одним з пристроїв вимірювання рівня 

ЕМП є ИПМ-101М. Вимірювач призначений для 
контролю гранично допустимих рівнів високо-

частотних випромінювань на робочих місцях 

працівників, обслуговуючого електрорадіотех-

нічні установки і системи, що випромінюють 
електромагнітне поле. Структурна схема вимі-

рювача представлена на рисунку 1 [12]. 

Вимірювач виконаний у вигляді малога-
баритного переносного приладу з автономним 

живленням і включає в себе: антенні перетво-

рювачі (АП) спрямованого прийому, пристрій 

 
Рисунок 1 – Структурна схема вимірюва-

ча рівня ЕМП ИПМ-101М 



відліковий мікропроцесорний УО-101М, футляр для перенесення.  

Для вимірювання напруженості електричного поля призначені АП Е01 і Е02, а для 

вимірювання напруженості магнітного поля призначені АП Н01 і Н02. 
Робота вимірювача заснована на збудженні в (АП) під впливом вимірюваного поля 

змінної напруги і перетворенні цієї напруги в сигнал постійного струму. Внутрішній мікроп-

роцесорний блок забезпечує перетворення сигналу в цифровий код, математичну обробку та 
відображення вимірюваної величини на рідкокристалічному індикаторі.  

Вимірювач забезпечує: прямий відлік вимірюваних величин (В/м, мкВт/см2, А/м), ав-

томатичне визначення типу підключеного АП, автоматичне врахування частотних коефіцієн-

тів підключеної АП, вимірювання напруженості поля методом вимірювання проекції вектора 
напруженості поля на вимірювальну вісь АП і трьохортогональним методом при повній ав-

томатизації процесу обчислення кінцевого значення вимірюваної величини, безперервний 

контроль користувачем ступеня розряду батарей живлення, регулювання користувачем пос-

тійної часу вимірювання.  
Отже, описаний у роботі прилад дозволяє проводити постійний контроль рівня ЕМП у 

робочих зонах, де немає прямого доступу до мереж живлення.  
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