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ВІІЛИВ ДОВКІЛЛЯ НА ФОРМУВАННЯ ГРАФІКУ ЗМАГАНЬ 
З РАЛІЙНИХ ПЕРЕГОНІВ В АВТОСПОРТІ 

Олег Пришляк, Оксана Ільків, Людмила Рибак, ЛДУФК 

Інтерес до біологічної дії різних фізичних полів виник давно, про-
те проблема впливу ЕМП на безпеку в автомобільному спорті стала 
особливо актуальною в наші дні, коли планета інтенсивно насичуєть-
ся ЕМП, а потужності автомобілів та рівні змагань зростають [1 ]. 

Відомо, що при дії надвисокочастотного ЕМП на живі тканини, 
багаті на рідину (кров, печінка, нирки, серце, шкіра, м'язи), глиби-
на проникнення мікрохвиль значно зменшується, а поглинання енер-
гії збільшується [2]. В тканинах з малою кількістю води (жирова тка-
нина, кістки, жовтий кістковий мозок) глибина проникнення зростає, 
а поглинання енергії зменшується. Це пояснюється тим, що в орга-
нах і тканинах живого організму під дією високочастотних ЕМП ви-
никають коливання дипольних молекул та іонів. Поглинання електро-
магнітної енергії завдяки коливаннямь іонів не залежить від часто-
ти, а внаслідок коливань дипольних молекул води прямо пов'язане з 
нею. З огляду на це нами створено біомеханічну модель нейтралізації 
дії електромагнітного випромінювання на організм спортсменів авто-
гонщиків та науково обгрунтовані методи нейтралізації негативного 
впливу ЕМП на людину, зокрема в автомобільному спорті. 

Зважаючи на це, актуальним є завдання створення рекомендовано-
го календаря проведення змагань з автомобільного спорту, який базу-
ється на основі прогнозованих електромагнітних збурень, виражених 
у циклічних періодичних змінах ЕМП. 
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Аналіз літературних даних показав, що розробки в автомобільному 
спорті найчастіше характеризують окремі сторони їх підготовленості 
(фізичну, технічну, функціональну та ін.) [3]. На сьогодні в науково-
методичній літературі недостатньо робіт, присвячених дослідженням 
формування графіків проведення змагань із врахуванням циклічних пе-
ріодичних змін дії на організм спортсменів негативного впливу ЕМП, 
від чого залежить кількість аварій в часі дії поля, хоча дані спеціаль-
ної літератури свідчать про те, що рівень спортивних досягнень в авто-
спорті залежить від забезпечення активної безпеки процесу [3]. 

У теоретичному плані наше дослідження ґрунтується, передусім, 
на вивченні появи електромагнітних збурень, їхньої тривалості, по-
тужності та циклічності, що безпосередньо впливає на безпеку в ав-
томобільному спорті. 

Гіпотезою роботи є припущення про те, що розроблений нами ка-
лендар, а саме: прогнозовані електромагнітні збурення у часі з пев-
ною потужністю та тривалістю є надійними та ефективними щодо 
безпеки проведення змагального процесу автогонщиків. 

Отже, у прогнозованих появах збуреного ЕМП, яке виникає з певною 
потужністю та періодичністю, виникає потреба у формуванні графіку про-
ведення змагань, а саме виявленні рекомендованих дат календаря з наймен-
шим збуренням ЕМП, що забезпечить безпеку в автомобільному спорті. 

Завдання, що були визначені для досягнення запланованої мети: 
- оцінити аварійність на окремих ділянках трас, де має місце ЕМП 

у певні часові періоди; 
- оцінити потужності та тривалості дії ЕМП природного похо-

дження; 
- дослідити циклічність та тривалість дії збуреного ЕМП; 
- сформувати рекомендований графік проведення змагань у періо-

ди з найменшою потужністю ЕМП. 
Для розв'язання цих завдань було застосовано комплексний підхід 

з використанням таких конкретних методів дослідження: 
1) аналіз спеціальної та методичної літератури; 
2) вимірювання впливу ЕМП та спостереження за змагальною Ді-

яльністю спортсменів-автогонщиків; 
3) конкретні фізичні та математичні методики; 
4) комп'ютерна обробка результатів. 
Численні дані літератури свідчать, що ЕМП порушує а к т и в н і с т ь 

фізіологічних процесів на тканинному, клітинному і м о л е к у л я р н о -
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му рівнях [4]. Отож, під час дії ЕМА в тканинах організму виника-
ють струми провідності і струми зміщення, значення яких обумов-
лені ступенем переорієнтації молекул води, а під час дії надвисоко-
частотного ЕМП проходить нагрівання. Надвисокочастотні електро-
магнітні хвилі, що не перевищують 10-15 МВт/см2 (діапазон хвилі 
0,3-3 ГГц), не викликають у людини відчуття тепла [6]. Крім того, при 
дії електромагнітного випромінювання малої інтенсивності людина 
відчуває себе стомленою, знижується її працездатність, з'являється 
безпідставна нервозність, періодичні болі голови, порушується сон, 
з'являються часті скарги на послаблення пам'яті, болі в ділянці серця 
[4,6]. Якщо інтенсивність надвисокочастотного випромінювання ве-
лика, можливе підвищення артеріального тиску, прискорення пульсу 
та серйозніші порушення. Так, дія ЕМП на нервову систему спричи-
няє зміну взаємозв'язків кора-підкірка [6]. 

Відомо, що магнітні та ЕМП, з якими ми найчастіше зустрічає-
мось в природних умовах, можуть викликати електрорушійну силу в 
нерухомому біологічному об'єкті, а магнітне поле призводить до того 
ж ефекту, якщо об'єкт рухається, рух з прискоренням призводить до 
ефекту виникнення і підсилення ЕРС, що яскраво спостерігається в 
автоспорті. Але тільки наведенням електрорушійної сили не можна 
пояснити біологічну дію магнітного поля. Тут потрібно враховувати 
орієнтацію біосистем з магнітною анізотропією, зміщення рівноваги 
в хімічних реакціях, зміни швидкості дифузш, вплив на рідкокриста-
лічні структури, вплив на поляризацію ядер і електронів. 

Все вище викладене має безпосередній зв'язок із формуванням реко-
мендованого графіку проведення змагань, що є фактором зниження ри-
зику не передбачуваних аварійних випадків в автомобільному спорті. 

Наші дослідження щодо формування рекомендованого графі-
ку- проведення змагань, в якому передбачено прогнозовані збурення 
ЕМП у часі та з певною тривалістю та циклічністю, мають місце, зо-
крема, щодо уникання впливу ЕМП, заради безпеки в автомобільному 
спорті. У період з 2012 до 2014 року тривали ралійні змагання, а саме: 
біатлонна траса смт. Тисовець для "Ралі Карпати", траса "Галринг" 
(Персенківка) м. Львів для кільцевих автомобільних перегонів, траса 
с Павлінка, с. Іванівка Одеська обл. "Ралі Куяльник". 

Електромагнітна сфера Землі визначається найчастіше електрич-
ним і магнітним полями Землі, атмосферною електрикою (грозові 
Розряди-блискавки), радіовипромінюваннями Сонця і Галактик, а та-

125 



кож полем штучних джерел (антенні поля та електромагнітні випро-
мінювання дослідницької, промислової та медичної надвисокочастот-
ної апаратури (рис. 1.2) [33, 56, 77, 130, 195]. Відомо, що в середови-
щі, яке оточує людину, зарядоносії постійно переміщуються у всіх на-
прямках. Кількість електрики на поверхні планети неперервно змі-
нюється. Електричні заряди переміщуються з поверхні Землі у верхні 
шари атмосфери і навпаки. Якщо переміщення електричних зарядів 
оцінити значенням струму, то воно сягатиме майже 1500 А [92,195]. 

ЕМП Землі умовно розділяють на дві частини. Перша пов'язана 
з індукційною дією іоносфери і магнітосферних струмів. Друга - з 
гальванічним "просочуванням" з іоносфери. Поля індукційного і галь-
ванічного походження суттєво відрізняються за своїми властивостя-
ми. Оскільки електропровідність повітря на 10 порядків менша від 
електропровідності шарів поверхні Землі, то очевидно, поле індук-
ційного походження переважає гальванічне. 

Горизонтальні геоелектричні неоднорідності спотворюють ано-
мальне поле. Ці спотворення називають електромагнітними аномалі-
ями (ЕМА). 

Аномалії ЕМП Землі привертали увагу здебільшого геофізиків, бо 
дають інформацію про фазовий термодинамічний стан земної мантії. 
Більшість ЕМА викликана глибинними провідними тілами, які вини-
кають завдяки гідротермальним явищам і процесам часткового плав-
лення [18, 56]. ^ 

ЕМП Землі_можна подати у вигляді суми нормального Е , Н ано-

де £ , # - вектори напруженості електричного і магнітного полів від-
повідно. 

ЕМА Землі поділяють на поверхневі та глибинні. ЕМА, розміри 
яких близько десятків кілометрів, називають локальними. Ф о р м а ано-
малій залежить від геометрії геоелектричної неоднорідності. Під час 
розгляду ЕМА вихідними є поняття надлишкових зарядів і к о н д у к -
тивних надлишкових струмів. Надлишкові заряди утворюються під 
дією первинного струму, який заряджає неоднорідність. Н о р м а л ь н е 
електричне поле і електричне поле надлишкових зарядів в и к л и к а ю т ь 
кондуктивний надлишковий струм, який розтікається в н е о д н о р і д н о с -

мального Е , Н полів: 
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ті довкілля. Завдяки електромагнітній індукції в провідних тілах ви-
никає індуктивний надлишковий струм 

До гальванічних аномалій належать електричні поля надлишкових 
зарядів і магнітні поля кондуктивних надлишкових струмів. Первин-
ним тут є нормальне електричне поле. На низьких частотах гальваніч-
ні аномалії мають квазістатичний характер (мало залежать від часто-
ти). З підвищенням частоти вони ускладнюються індукційними взає-
модіями надлишкових струмів. 

До індукційних аномалій належать ЕМП індукованих надлишко-
вих струмів. Первинним тут також є нормальне магнітне поле. Індук-
ційні аномалії спостерігаються в ділянці високих частот і зникають із 
зменшенням частоти. Вихрове електричне поле, індуковане індуктив-
ним надлишковим струмом, не вкладається у ці рамки. В основі це та-
кож нормальне магнітне поле. Із зменшенням частоти аномалія зникає 
завдяки її індукційному механізму. Аномалії такого роду вважаються 
індукційно-гальванічними. Напруженість магнітного поля Землі коли-
вається в широких межах: від малих значень до декількох десятків ам-
пер на метр залежно від географічної широти, часу доби і року, соняч-
ної активності (рис. 1.3) [191, 206]. Не зупиняючись на причинах змін 
магнітного поля Землі відзначимо, що за останніми науковими дани-
ми вони відіграють суттєву роль у функціонуванні організму людини. 
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Рис. 1.3. Середньодобові варіації напруженості магнітного поля на широті 

60°: 1 - червень, 2 - грудень 
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В звичайний день рівень напруженості електричного поля сягає 
близько 100 В/м. Це значення коливається залежно від широти над по-
верхнею Землі і змінюється в часі (рис. 1.4 а, б). Напруженість елек-
тричного поля в атмосфері Землі на рівні поверхні дорівнює в серед-
ньому 130 В/м, на висоті 50 м - 500 В/м, на висоті 6 км - 10 В/м, на 
висоті 12 км - 2,5 В/м. 

Е, В/м а) Е, В/м б) 200 
Однією з загальноприйнятих теорій походження електричного 

поля є гіпотеза кульового конденсатора. Атмосфера Землі, за цією гі-
потезою, є сумішшю іонізованих газів, що заповнюють сферичний 
конденсатор, за нижню обкладинку береться Земля (провідник), а за 
верхню - провідні шари іоносфери. Без безперервного підзарядження 
такий конденсатор з часом розрядився би. Чинником, що підгримує 
постійно від'ємним заряд внутрішньої частини конденсатора - Землі, 
є грози. Встановлено [134, 207], що між грозами і значеннями поля іс-
нує певний зв'язок, але тут є дві різні думки. Більшість вчених визна-
ють гіпотезу Френкеля про те, що однією із причин існування елек-
тричного поля Землі є хмари. 

Години Місяці 

Рис. 1.4. Річні а) та добові б) зміни електричного поля Землі 

Заряди, що з'явилися з певних причин, не зберігаються п о с т і й -
но. Зміна значення заряду супроводжує зміну поля і появу магнітно-
го поля. Взаємозв'язані електричні і магнітні поля створюють ЕМП, 
які поширюються в просторі Електричне поле поширюється у виг ля -
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ді електромагнітних хвиль, які мають кінцеву швидкість (С), що до-
рівнює 3*108 м/с, а в просторі, заповненому середовищем, її визнача-
ють за формулою: 

де є - відносна діелектрична проникність; ц - відносна магнітна 
проникність середовища (відносно вакууму). Для повітря при темпе-
ратурі 0°С і нормальному атмосферному тиску о =1,0006; р =1, а 
швидкість: 

V = . С = 0,9997 с 
V I о о о б 

тобто лише на 0,03% менше від швидкості у вакуумі. Електромаг-
нітні хвилі, поширюючись в просторі, переносять енергію. Значення 
Е і Н змінюються в часі за одним і тим же законом, співвідношення 
між їх миттєвими значеннями залишаються постійними. 

Для характеристики магнітного поля використовують також часто-
ту і довжину хвилі. Між довжиною хвилі та частотою існує таке спів-
відношення: 

ґ[Гц] = С / 1 (м). 
Але здебільшого доцшьно використовувати формулу: 
ґ [МГц] = 300/1 (м) 
Головним джерелом природних електромагнітних хвиль радіодіа-

пазону є хвилі, що створюються атмосферними розрядами так звани-
ми "атмосфериками". Вони поширюються в ділянці частот від декіль-
кох кілогерц до декількох десятків тисяч кілогерц. Тропіки - головна 
зона "атмосфериків". Вони цілий рік поширюються по земній кулі і 
створюють радіо завади (тріск) в радіозв'язку. В середніх широтах до 
них додаються "аггмосферики" від місцевих гроз. 

Параметри поля "атмосфериків" можуть досягати значних зна-
чень Напруженість поля поблизу Землі перед блискавкою досягає 
200'000 - ЗОО'ООО В/м [54, 196]. До природних ЕМП належить раді-
овипромінювання Сонця в діапазоні частот 10-105 Мгц (рис. 1.5). Рі-
вень інтенсивності всіх цих ЕМП підлягає багаторічним періодичним 
змінам, що зв'язані з відповідними змінами сонячної активності (з пе-
ріодичністю в 11 років). 
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Рис. 1.5. Спектр електромагнітного поля природного походження 

на поверхні Землі [54] 

В електромагнітному випромінюванні і сонячному вітрі відбувають-
ся постійні зміни, деколи досить значні. Вони пов'язані з комплексом 
явищ у сонячній атмосфері, що називається сонячною активністю. 

Фізична суть сонячної активності - це перетворення енергії, яка 
нагромаджується в сонячних магнітних полях, в енергію руху газових 
мас, швидких частин і короткохвильового випромінювання. Більшість 
явищ сонячної активності спостерігається в центрах активності. Най-
легше спостерігати це явище в центрах активності - плямах, які на 
Сонці є відносно темними. Зниження температури - наслідок присут-
ності в плямі магнітного поля напруженістю до часток тесла [47, 105] 

Як свідчать спостереження, плями розміщуються в ділянках підви-
щеної яскравості. Корона над групою плям має вищу густину і є д«е" 
релом додаткового випромінювання. Якщо центри активності знахо-
дяться на краю сонячного диска, то можна спостерігати джгути плаз-
ми, що "висять" на силових лініях магнітного поля. 

Центри активності спочатку виникають лише як підсилення и я Г ' 1 
нітного поля. Майже одночасно появляються місця підвиіде н°' 
яскравості, пізніше виникають плями, площа яких поступово збиіь^ 
шується. Через деякий час плями починають зменшуватися і 
кають [55, 122]. Більшість центрів активності проходить весь 
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розвитку за інтервал часу, що є меншим від сонячного оберту, три-
валістю 27 діб. Але трапляється, коли центри активності спостері-
гаються багато місяців. Тоді ці центри мають досить велику площу. 
Поряд з поступовими змінами в центрах активності спостерігають-
ся і швидкоплинні явища. Найважливіші з них - спалахи. Це вибу-
хоподібне виділення енергії з різким збільшенням короткохвильо-
вого радіовипромінювання та раптовою появою прискорених час-
тин - сонячних космічних променів. 

Ділянки підвищеної яскравості утворюють плями неправильної 
форми, інколи вони розміщуються у вигляді двох паралельних стрі-
чок. Яскравість за декілька хвилин досягає максимуму, а пізніше 
поступово спадає, тобто все явище триває не більше години, а для 
слабких спалахів - ще менше. Залежно від потужності явища, спа-
лахи оцінюються балами [54]. Бал 4 стосується спалахів надвисо-
кої потужності. Такі спалахи спостерігаються рідко - 1-3 за 11-річ-
ний цикл. В центрі активності найменші спалахи можуть спостері-
гатися кожні декілька хвилин. Спалахи з балом 2 появляються де-
кілька разів за час життя центру активності. Кількість центрів ак-
тивності, що спостерігаються на диску Сонця в середньому, напри-
клад, за рік, циклічно змінюється з періодом, близьким до 11 років. 
Кількість сонячних плям оцінюється числом Вольфа (R). Поява до-
даткового потоку короткохвильового радіовипромінювання в періо-
ди відносно "спокійного" Сонця пов'язана із збільшенням кількос-
ті центрів активності та із спалахами, середнє значення цього пото-
ку добре корелює з R чи близьким до нього індексом S, що характе-
ризує сумарну площу плям. В зміні сонячної активності спостеріга-
ються й інші періоди чи цикли, такі, що повторюються через 3 роки, 
5 років, 7-8 років, а також тривалий цикл - 180 років. Дослідження 
магнітних полів сонячних плям показали, що періодом циклічних 
змін треба вважати не 11 -, а 22-річний період (повна зміна поляр-
ності магнітного поля). 

В зв'язку з тим, що деякі центри активності існують довго (де-
кілька десятиріч), це призводить до тривалих періодів магнітних 
зоурень на Землі, які дорівнюють періоду сонячного обертання (27 
Д'б) і його гармонік, що обумовлено секторною структурою магніт-
них полів. Період обертання Сонця 27 діб - це ефективне значення. 

1
( пРавді, період обертання триває 26 діб на екваторі і 34 доби біля 
"адюсів. 
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Розподіл геомагнітного поля в часі 

серпень 1996р. 
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Календар прогнозованих електромагнітних збурень 
для формування ФАУ проведення змагань з автоспорту на 2014 р. 

березень 
січень лютий „ квітень пн вт ср ЧТ ІІТ сб нд ПН ВТ ср НТ ПТ сб НД ПН ВТ ср ЧТ ПТ сб НД | 2 ПН ВТ СР чт пт с6 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 , „ „ . , „ , , , , 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 „ ,„ 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 8 1 9 2 0 21 22 23 4 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 2 5 2 ( . ^ 2 8 ^ 21 22 23 24 25 26 27 
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 28 29 30 

червень 
травень липень серпень ПН ВТ ср чт пт сб НД , , ПН вт ср чтпг сб НД ПН ВТ Ср ЧТ ПТ сб НД ПН ВТ ср ЧТ ПТ сб Н/Ц 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
5 6 7 8 9 10 11 \ , , Т , , 7 8 9 10 II 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
12 13 14 15 16 17 18 ; 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
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26 27 28 29 30 31 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 

вересень жовіень листопад грудень 
ПН вт ср чт пт сб НД ПН вт ср чт пт сб НД ПН вт ср чт пт сб НД ПН вт ср чт пт сб НД 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 
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29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 
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Окрім цього, потрібно згадати про ще триваліші варіації соняч-
ної активності. Відносне збільшення сонячних плям спостерігається 
з циклом 600 років. Відомо, наприклад, що в 1645-1715 рр. сонячні 
плями не спостерігалися [56]. 

Зараз часто виникає запитання, чи всі види випромінювання Сонця 
відомі сучасній астрофізиці. Але сьогодні немає ніяких підстав вва-
жати, що існує невідома компонента сонячного випромінювання. 

Такий великий період для аналізу циклічності підвищеного рівня 
дії ЕМП щодо норми є одним із факторів достовірності гіпотези. 

Одним з висновків нашої роботи є те, що зміни ЕМП відбувають-
ся в часі з певною тривалістю, потужністю та циклічністю, що має 
певний вплив на спеціальні якості сторонніх факторів (внутрішньо-
го чи зовнішнього), і відповідної зміни показників цих якостей при-
зведе до погіршення показників швидкісних якостей спортсменів ра-
лістів, що може призвести до ризику невчасної реакції спортсмена 
на небезпечних дшянках швидкісних трас, а отже підвищиться рі-
вень аварійності. 

Тому для уникнення дії ЕМП природного походження та ширшого 
аналізу обгрунтованості формування рекомендованого ФАУ графіку 
забезпечить безпеку проведення змагань в автомобільному спорті, ми 
враховували дослідження обсерваторій за 12-річні цикли. 

Геамагнітний стан 
Львів 

2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 

®Т 2 1 1 2 2 2 2 3 4 л ют 

/ Р 3 3 2 2 2 1 1 2 
5 лют 

2 1 2 1 2 1 2 2 
6 лют 

1 - Немає помітних збурень 
2 - Невеликі збурення 
3 - Слабка геомагнітна буря 
4 - Мала геомагнітна буря 
5 - Помірна геомагнітна буря 
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6 - Сильна геомагнітна буря 
7 - Жорсткий геомагнітний шторм 
8 - Екстремальний шторм 
Складено за даними Space Environment Center, NOAA & U.S. Air 

Force, США 

На підставі аналізу тривалості, періодичності, певної потужнос-
ті та циклічності ЕМП, а також формування рекомендованого графі-
ку проведення змагань в автомобільному спорті, ми отримали під-
твердження достовірності гіпотези роботи. Вище викладене дозволяє 
сформулювати подані нижче висновки. 

1. Висновок про шкідливий вплив ЕМП на організм. 
2. Доведено прямий зв'язок зміни тривалості, Періодичності, пев-

ної потужності та циклічності ЕМП. 
3. Визначено величини опору тіла людини, а також величини на-

пруженості ЕМП, які призводять до змін властивостей організму . 
4. Вперше розроблено, сформовано та подано до ФАУ рекомендо-

ваний графік проведення змагань, що дозволить Підвищити активну 
безпеку автоперегінників у період мінімальної дії напруженості ЕМП. 
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