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РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ФОРМУВАННЮ КОЛЬОРОВОГО ОТОЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
В.Є. Ригіна
Розглянуті особливості фізичних реакцій людини на окремі кольори и питання оптимального використання цієї
інформації в різних умовах. Розроблені рекомендації по формуванню кольорового оточення військовослужбовців з метою зниження їх психологічного навантаження.
Ключові слова: колір, сприйняття, чутливість.
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS DUE TO PSYCHOLOGICAL ATARACTIC COLOR
ENVIRONMENT FOR MILITARY
V.E. Rigina
The peculiarities of man physical reaction on different colors as well as problems of optimal use of such information are
investigated. Recommendations due to psychological ataractic color environment for military are developed.
Keywords: color, perception, perceptibility.
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АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕШКОД ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
У роботі проведено аналіз електромагнітних перешкод вимірювальних приладів.
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Вступ
Постановка задачі. Проблеми, які пов’язані з
впливом електромагнітних перешкод, постійно привертають увагу фахівців. Аналіз електромагнітних
перешкод може бути корисним при розробці стендового та випробувального устаткування вимірювально-інформаційних систем, що знаходить своє використання в промисловості. Тому питання, яке розглядається у цієї роботі є актуальним для народного
господарства України.
Аналіз літератури. У відомій літературі, яка
присвячена питанням вимірювальних перетворювань [1 – 5], розглядаються питання, пов’язані з проектуванням, виготовленням, діагностикою контрольно-вимірювальних приладів і систем. Але деякі
особливості впливу електромагнітних перешкод на
характеристики вимірювальних приладів при розробці вимірювально-інформаційних систем не вказуються.
Метою роботи є проведення аналізу електромагнітних перешкод вимірювальних приладів.

тивні є, строго кажучи, умовним. В реальності протікає єдиний електромагнітний процес, в ході якого
багато перешкод можуть перетворюватися з індуктивних в кондуктивні, і навпаки.
Кондуктивні перешкоди також діляться на перешкоди синфазних (Common Mode) – напруга перешкоди прикладена між кожним з провідників ланцюга і землею і протифазних перешкоди (Differential
Mode) [3] – напруга перешкоди прикладена між різними провідниками одного ланцюга (рис. 1, а).
Звичайно самими небезпечними для апаратури
є перешкоди проти фаз, оскільки вони виявляються
прикладеними так само, як і корисний сигнал (рис.
1, б). Реальні перешкоди звичайно є комбінацією
протифазних і синфазних перешкод. Потрібно враховувати, що не симетрія зовнішніх ланцюгів передачі сигналів і вхідних ланцюгів апаратури може
викликати перетворення синфазної перешкоди в
проти фазну (рис. 2).

Основний матеріал
Залежно від середовища [1] розповсюдження
індустріальні електромагнітні перешкоди (ІЕП) можуть розділятися на індуктивні і кондуктивні. Індуктивними називають ІЕП, які розповсюджуються у
вигляді електромагнітних полів [1]. Кондуктивні
ІЕП є струми, поточні по провідних конструкціях і
землі [2]. Розподіл перешкод на індуктивні і кондук180
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Рис. 1. Схема додатку синфазної перешкоди (а)
і протифазної (б)
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Перешкода
Рис. 2. Схема перетворення синфазної перешкоди
в протифазну

За спектральною характеристикою перешкоди
розбивають також на вузькосмугові, які утворені
джерелом гармонійних коливань, і широкосмугові
(аперіодичні перешкоди). Крім того, умовно прийнято ділити всі перешкоди на низькочастотні і високочастотні [2]. До перших звичайно відносять перешкоди в діапазоні 0 – 9 кГц. Високочастотні вузькосмугові перешкоди (з частотою вище 9 кГц) звичайно створюються різними системами зв'язку. Високочастотними є всі поширені типи імпульсних перешкод. Іноді також вводять поняття радіочастотної
перешкоди [3] (діапазон – від 150 кГц до 1 – 2 ГГц) і
СВЧ-перешкоди (прядка декількох ГГц). Ці перешкоди за рахунок індуктивного і місткості зв'язку наводять в сигнальному дроті паразитні струми.
Шляхи проходження перешкоди місткості і індуктивної наведені на рис 3.

1. Проведено аналіз електромагнітних перешкод вимірювальних приладів.
2. Наведено схему додатку синфазної перешкоди і протифазної.
3. Наведено схему перетворення синфазної перешкоди в протифазну.
4. Наведено шляхи проходження перешкоди
місткості і індуктивної.
5. Проведений аналіз та наведені схеми перешкод можуть бути корисними при розробці стендового та випробувального устаткування вимірювальноінформаційних систем, що знаходить своє використання в промисловості народного господарства
України.
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Рис. 3. Схема шляхів проходження перешкоди
місткості і індуктивної
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
С.Э. Сейтасанов, Д.И. Романюк
В работе проведен анализ электромагнитных препятствий измерительных приборов.
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ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC OBSTACLES OF MEASURINGS DEVICES
S.E. Seytasanov, D.I. Romanyuk
The analysis of electromagnetic obstacles of measurings devices is conducted in work.
Keywords: electromagnetic obstacles, measurings devices.
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