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Актуальність. Сьогоднішня практика моторних видів спорту спрямована в 
: -: зному на підвищення пасивної безпеки самих спортсменів, офіційних осіб, 

едитованих на змаганнях журналістів та глядачів. Організатори змагань намагаються 
:с : = кошти наслідки аварій, в той час як вплив факторів, що викликають аварійність, 
і  їх профілактика практично не проводяться.

Відомо, що ЕМП негативно впливають на людський організм (біль у ділянці серця, 
їлз голови, часткова тимчасова втрата зору, тремтіння кінцівок та інші симптоми) [1]. 
І : ~:бні зміни психофізіологічного стану вкрай небезпечні для спортсменів при 
ггуванні автомобілем, мотоциклом, велосипедом, саньми, бобом, під час долання 
рськолижної траси тощо.

При вимірюванні ЕМП на окремих ділянках швидкісних трас, а саме в зоні 
.-■енних полів, високовольтних ліній електропередач (ЛЕП) та різноманітних 
пехтром агнітних випром іню вань досл ідн и ц ько ї, пром и слово ї та м едичної 
яиьнсокочастотної апаратури, було виявлено так звані збурення напруженості ЕМП 
ти проходженні автомобілів [2,3]. Причому збурення рівня напруженості при 
н-реному ЕМП.

Це п р и п ущ ен н я , безсумнівно, п ідтвердж ує потребу в побудові тактики 
^снувальної та  зм агальн о ї д іял ьн о ст і автогонщ иків  в ум овах  збуреного 
■гіромагнітного поля з метою забезпечення активної безпеки процесу.

Завдання, що були поставлені для досягнення запланованої мети:
- виявити окремі ділянки траси, на яких виникає збурення ЕМП;
- виявити  з в ’язок  між ш видкістю  проходж ення автом обіля та зм іною  

■пруженості ЕМП;
- оцінити межі мінімальних швидкостей в зоні дії збуреного ЕМП, що призведе 

: підвищення активної безпеки спортсменів-автогонщиків;
- виявити зв’язок між класом автомобілів і зростанням зони підвищеного рівня 

-  туженості при збуреному ЕМП;
- оцінити часові характеристики поширення ЕМП.
Для розв’язання цих завдань було застосовано комплексний підхід з використанням 

іггупних конкретних методів дослідж ення:
1) аналіз спеціальної та методичної літератури;
2) вимірювання впливу ЕМП на змагальну діяльність спортсменів-автогонщиків;
3) конкретні фізичні та математичні методики;
4) комп’ютерна обробка результатів.
Для наукового підходу до вивчення збурень ЕМП широкого спектру, які виникають 

;и  проходж енні автом обіл ів  в зоні антенних полів, високовольтних лін ій  
п гтр о п ер ед ач  (Л ЕП ) та р ізн ом ан ітни х  електром агн ітн и х  випром іню вань 
клгдницької, промислової та медичної надвисокочастотної апаратури, необхідно 
слгчити залежності між швидкістю проходження автомобіля та зміною напруженості
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ЕМП, зростання зони підвищеного рівня напруженості при збуреному ЕМП і трив_ п і  
дії збуреного ЕМП після проходження спортивних автомобілів.

Дослідження були організовані під час проведення VII етапу чемпіонату Укт —Щ  
2000р. - VIУКРТАТНАФТА “Ралі Карпати”. Проводилися дослідження збурення EVCL 
яке виникає на різних швидкостях при проходженні автомобілів різноманітного- - —~Щ

Дослідження такого напрямку в автомобільному спорті України про вод:/ . 
вперше. Педагогічне спостереження за тренувальною та змагальною діяльн::- - а 
автоспорті та аналіз виміряного збуреного ЕМП, яке виникає на різних швидкі 
при проходженні автомобілів різноманітного класу, дозволили виявити безпосег. _• 
звуязок:

- підвищення рівня збуреного ЕМП від швидкості;
- зміни зони впливу збуреного ЕМП на автогонщиків;
- тривалості дії збуреного ЕМП на трасі швидкісних змагань;
- максимального збільшення напруженості в залежності від класу спорг я  

автомобілів.
Вимірювання здійснювалися селективним мікровольтметром і вимір:-;: 

напруги завад типу FSM -  8,5 (ФРН), що представляє собою високочу: 
гетеродинний приймач з діапазоном частот від 26 МГц до 1000 МГц. Одетжз 
результати дозволяють стверджувати:

- рівень збурення напруженості ЕМ П  залежить в ід  швидкості прохсджеі 
автомобілів та їх класу (Рис.1);

Е (dB)

60 80 100 120 140 160

V (км/год)

180

Рис. 1.

- збільшення зони підвищеного рівня напруженості при збуреному Е ' :
- різна тривалість дії збуреного ЕМП в залежності від класу /з 

(Рис. 3).
Використавши наведені дослідницькі характеристики та пров:;- 

результатів, ми отримали підтвердження достовірності гіпотези. В и с ; 
дозволяє сформулювати висновки:

- виходячи з визначених зон підвищеного рівня напруженості при зору* 
та часових характеристик розроблено рекомендовані дистанції між ; : .
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Рис. 3.

з автоперегонах на швидкісних трасах змагань, дотримання яких веде 
' . : пеки автогонщиків в зоні дії негативного впливу напруженості збуреного 
пти мінімальний вплив на зміну професійних навиків в спеціальних якостях 
-зтогонщиків;

з побудованих карт на яких вказано зони підвищеного впливу ЕМП, 
-тянки швидкісних трас на яких рекомендовано проводити обгін; 

ю зано швидкісні траси, які містять найменшу кількість ділянок з 
з-:ем напруженості
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The article devoted to researches guaranteeing the safety training and competitive an : 
conditions of electromagnetic fields. The electromagnetic fields influence greatly the safer. :
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У результаті досліджень було розроблено комп’ютерно-інформаї; - 
комплексного контролю, адаптовану до олімпійських видів спортивн;' 5і^ 

Вступ. Процес підготовки елітних спортсменів все в більшому сг  
науково обґрунтованого індивідуального підходу до його організації 
визначенім оптимальних норм тренувальних впливів повинно ґрунту ват с? 
об’єктивної і всебічної інформації про різні компоненти спортивно 
одержується завдяки раціональній системі комплексного контролю 

У системі підготовки спортсменів, яка постійно ускладню 
необхідно оперативно одержувати й обробляти великий обсяг різне 
для прийняття оптимального керуючого рішення. У зв’язку з ЦИМ 

зд ійснення керування системою  п ідготовки  спортсм енів. 
комплексному контролі комп’ютерних технологій [1, 2 ,4 , 6, 7. та 

Одним із напрямків їх застосування є створення інфору 
показників, які виміряються в процесі змагальної та тренувальне:: 
відзначити, що у ряді видів спорту вже розроблені подібні сне

ялд а х  спортивної боротьби це питання залишається - . 
чином виникла п о т р с с ш бази даних в сне 
обумовлює актуальність нашої роботи.

Мета роботи -  огггамізація обліку показників комплексного. 
видах спортивної боротьби на основі використання комп'ютерних


