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ПРИСТРІЙ НЕПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ  
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ, ПОГЛИНУТОЇ ТІЛОМ 

ЛЮДИНИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ В ЗОНІ ВПЛИВУ  
ПРОСТРОЇВ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ 

Запропоновано метод і пристрій для неперервного контролю енергії, яка поглинається тілом лю-
дини під час виконання ремонтних робіт на потенціалі ЛЕП напругою 220—750 кВ. Дозиметр, що 
пропонується, дозволяє підвищити точність контролю дози впливу електричного поля, оцінити 
рівень безпеки і покращити умови праці під час робіт в електроустановках надвисокої напруги. 

Електропередачі надвисокої напруги (НВН) забезпечують оптимальне навантаження електрич-
них станцій, високу надійність електропостачання, зменшення витрат енергії порівняно з мережа-
ми нижчої напруги. Але електропередачі НВН створюють ряд додаткових проблем, серед яких 
однією з важливих є забезпечення електробезпеки під час обслуговування і ремонту під напругою. 

Високий рівень напруженості електричного поля, необхідність виконання електромонтажних 
робіт на великій висоті та під напругою вимагають розробки і впровадження низки додаткових 
засобів та заходів, які забезпечують безпеку умов праці: спеціальних технологій обслуговування 
та ремонту поблизу та на струмопровідних частинах електроустановок, технологічної оснастки, 
ізоляційних та екранувальних матеріалів, комплектів екранувального одягу, приладів безпеки пе-
ребування людини в електромагнітному полі. 

Відомий спосіб [1, 2] забезпечення безпеки людини під час експлуатації та обслуговування відк-
ритих розподільчих пристроїв, підстанцій і повітряних мереж полягає в розробці карти зміни напру-
женості в місцях перебування електротехнічного персоналу. У відповідності до виміряних значень 
робляться висновки щодо допустимого часу перебування персоналу в електромагнітному полі. Ос-
новним недоліком цього способу є те, що в реальних умовах має місце викривлення поля присутніс-
тю в ньому людини, особливо в процесі виконання робіт під напругою на потенціалі проводу, що не 
дає можливість безперервно контролювати безпеку персоналу під час роботи в електромагнітному 
полі. 

Мета роботи — підвищення рівня безпеки виконання робіт під напругою шляхом безперерв-
ного контролю енергії, що поглинається тілом людини під час виконання ремонтних робіт під на-
пругою в електроустановках НВН.  

Робота пристрою контролю безпеки перебування електротехнічного персоналу в електромагні-
тному полі полягає в контролі енергії, що поглинається тілом людини, яка знаходиться в цьому 
полі і визначається за формулою  

 2
h h h hW P t R I t= = ,  (1) 

де hP — потужність електричного поля, яка поглинається тілом людини; hI — діюче значення 
струму, що протікає по тілу людини, наведеного електричним полем; hR  — опір тіла людини; t  — 
час перебування в електричному полі. 

Порівняння отриманого значення з допустимим значенням енергії, що поглинається тілом лю-
дини, дозволяє судити про безпеку перебування в ньому. Допустиме значення енергії електрично-
го поля, поглинутої тілом людини, визначається з виразу 

 .доп. доп.h hW P t= ,   (2) 

де доп.t — допустимий час перебування людини в електричному полі при відповідній потужності 
електричного поля, яка поглинається тілом людини (в годинах). 

  В. М. Кутін, Є. А. Бондаренко , 2008 
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Значення потужності, відповідно [3] можна визначити з виразу 
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3hV ab= π  — об’єм тіла людини, м3; hρ  — питомий опір тіла людини, Ом⋅м;  

w  — кутова частота, с-1; 0ε  = 8,85⋅10-12 — діелектрична постійна повітря, Ф/м; 
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  = −    
 — коефіцієнт деполяризації еліпсоїду обертання вздовж осі обертання (тобто 

а), який еквівалентний об’єму тілу людини; a , b  — півосі витягнутого еліп-соїда обертання, що 
відповідає розмірам тіла людини. 

Якщо вважати, що об’єм тіла людини, його питомий опір, кутова частота з часом не змінюють-
ся, то вираз (3) матиме вигляд 

 2,hP nE=    (4) 
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З урахуванням (2) та (4) вираз для допустимої енергії, що поглинається тілом людини матиме 
вигляд 

 2
.доп. доп.hW nE t= .   (5) 

Числове значення для .доп.hW  можна визначити з умови, що з напруженістю електричного по-
ля 5 кВ/м допустимий час перебування, згідно залежності (1), складає 8 годин, тобто робочу зміну. 
З урахуванням цієї умови  

 2
.доп. 5 8 200hW n n= ⋅ ⋅ = ⋅ (Дж).     (6) 

В реальних умовах ріст та вага тіла людини відрізняється від середніх значень, тому у вираз для 
допустимої енергії вводиться коригувальний коефіцієнт, який згідно [4] визначається як 
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де hG , ha — відповідно вага та зріст реальної людини, яка знаходиться в електричному полі про-
мислової частоти (ЕП ПЧ) 
 . . 200 .h допW nk= ⋅   (7) 

Підставивши вираз (7) в (5), отримаємо залежність допустимого часу перебування людини в ЕП 
ПЧ від напруженості поля для діапазону від  5 кВ/м до 25 кВ/м. 

 . 2
200

допt k
E

=  (год).  (8) 

Отриманий вираз (8) враховує залежність допустимого часу перебування персоналу в ЕП ПЧ 
від кількості допустимої енергії, яка поглинається тілом людини, напруженості поля ЕП ПЧ та 
реальних розмірів тіла людини. 

Допустимі значення часу перебування людини в ЕП ПЧ та енергії електричного поля, поглинутої 
тілом людини для різних значень E , hI , hP  (параметрів тіла людини: a  = 1,7 м, b  = 0,14 м,  

hρ  = 150 Ом⋅м [5]) визначено з чинних гігієнічних норм напруженості електричного поля і наведено 
у табл. 1. 
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Таблиця 1  
Допустимі значення часу перебування людини в ЕП ПЧ та енергії електричного поля,  

поглинутої тілом людини для різних значень E , hI , hP  

E , кВ/м hI , 
мкА 

hP , 
мкВт 

доп.t , 
год 

.доп.hW , 
мкДж 

5 60 10 8 80 

10 120 40 2 80 

15 180 90 0,9 80 

20 240 160 0,5 80 

25 300 250 0,32 80 

На рисунку 1 показана структурна схема пристрою контролю безпечного перебування електро-
технічного персоналу в ЕП ПЧ. Пристрій складається з сенсора струму 1; блоку контролю енергії 
3, вхід якого з'єднаний з виходом сенсора струму, який знаходиться на поясі людини; сигнального 
елементу 14, що облаштовується з внутрішньої сторони захисної каски, вхід якого приєднаний до 
виходу блока 3. 

Сенсор струму зміщення hI , має оригінальну 
конструкцію у вигляді шкарпеток 2, що мають три 
шари, внутрішній та зовнішній шари яких виконані 
з електропровідної тканини, а внутрішній шар — з 
ізольованої тканини. Блок контролю енергії 3, 
складається з компенсаційного трансформатора 4, 
випрямляча 5, дільника напруги 6, квадратора 7, 
компа-раторів 8 і 9, аналогового ключа 10, перший 
вхід якого підключається до виходу квадратора 7, а 
другий — до виходу компаратора 8 і вихід до пере-
творювача напруги в частоту 11; лічильник імпуль-
сів 12; логічний елемент АБО 13, другий вхід якого 
з’єднаний з виходом другого компаратора 9. У ви-
падку підвищення рівня сигналу над коригованим 

спрацьовує сигналізатор 14. 
Перед початком роботи визначають дійсний зріст людини ha  та його вагу hG  і визначають від-

ношення 2 71,9ha ⋅ / 21,7hG ⋅ , значення якого установлюється на перемикачі (вхід А). 
При знаходженні людини в електричному полі, через тіло людини постійно буде проходити 

струм, значення якого буде залежати від напруженості ЕМП. Так як внутрішній та зовнішній шари 
шкарпеток 2 виконані з електропровідної тканини, а внутрішній шар — з ізоляційної тканини, то 
весь струм hI , який протікає по тілу людини, буде надходити на входи компенсаційного трансфор-
матора 4. На вхід первинної обмотки подається струм 1hI , а на вхід іншої — 2hI . Значення вихідної 
напруги компенсаційного трансформатора пропорційне струму, який проходить через тіло людини, 
яка знаходиться в ЕП ПЧ. 

Далі сигнал подається на вхід випрямляча 5. Випрямлений сигнал потрапляє на перший вхід ді-
льника напруги 6, принципова схема якого може бути виконана аналогічно підсилювачу з коефіці-
єнтом підсилення, що регулюється. На другому вході А дільника напруги 6 установлюється коефі-
цієнт передачі Ak  
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Далі сигнал подається на вхід квадратора 7, де він підноситься до квадрату і поступає на входи 
компараторів 8, 9 і аналогового ключа 10. Робота пристрою буде залежати від значення потужнос-
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Рис. 1. Структурна схема пристрою контролю 
 дози електромагнітної енергії, поглинутої тілом 

людини, яка знаходиться в зоні впливу  
пристроїв НВН 
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ті, яка поглинається тілом людини 2=h A h hP k R I . Якщо значення  

hP  ≤ 10 мкВт, то компаратори не спрацьовують. Якщо 10 мкВт < hP  ≤ 250 мкВт, то спрацьовує 
компаратор 8 і дає сигнал на включення аналогового ключа 10. 

Сигнал з виходу квадратора 7 потрапляє на 11 — функціональний перетворювач напруги в час-
тоту по лінійному закону. Частота імпульсів буде визначатися значенням амплітуди сигналу на 
вході перетворювача 11, яке відповідає певному значенню hP . 

Після підрахунку імпульсів, лічильником імпульсів 12, на виході лічильника з'являється логіч-
на одиниця, яка надходить до логічного елемента АБО 13 і запускає блок сигналізації 14. 

При hP  > 250 мкВт спрацьовує компаратор 9 і через логічний елемент 13 запускає сигнальний 
орган без витримки часу. 

Висновки 

1. Неперервний контроль енергії, яка поглинається тілом людини в процесі виконання робіт під 
напругою в електроустановках НВН, дозволяє підвищити рівень безпеки їх експлуатації. 

2. Запропоновано метод і пристрій неперервного контролю дози електромагнітної енергії, пог-
линутої тілом людини, що знаходиться в зоні впливу пристроїв НВН. В пристрої як сенсор інтег-
ральної характеристики контролю струму стікання з тіла людини, використовуються тришарові 
шкарпетки. 
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