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Необхідність дотримання безпечних умов праці працівників на підприємствах та студентів під час практич-

ного навчання потребує дослідження питання розміщення джерел електромагнітних полів відносно робочих зон 
працюючих. Одним із перспективних напрямків вирішення цієї проблеми є практичне застосування сучасних 
вимірювальних приладів із подальшим визначенням безпечних відстаней до джерел електромагнітних полів. У 
роботі досліджується асинхронна машина, як найбільш розповсюджене джерело електромагнітного випроміню-
вання, в декількох режимах роботи та вплив цих режимів на поведінку електромагнітного поля. У результаті 
проведених досліджень установлено безпечне геометричне розташування робочих місць обслуговуючого пер-
соналу відносно зосередженого електроустаткування; встановлено, що на величину магнітної індукції магніт-
ного поля асинхронної машини значною мірою впливає напрям її обертання; отримано регресійну модель роз-
поділу магнітної індукції магнітного поля асинхронної машини, що дозволяє враховувати відстань до машини, 
її геометричне розташування та розраховувати величину й характер розподілу індукції як з живленням від ме-
режі живлення промислової частоти, так і з живленням від джерел перетворення енергії, зокрема частотних 
перетворювачів, що створюють додаткове електромагнітне забруднення навколишнього середовища, збільшу-
ючи негативний вплив на здоров’я працюючих. 
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практического обучения требует исследования вопроса размещения источников электромагнитных полей отно-
сительно рабочих зон работающих. Одним из перспективных направлений решения этой проблемы является 
практическое применение современных измерительных приборов и определение безопасных расстояний до 
источников электромагнитных полей. В работе исследуется асинхронная машина, как наиболее распространен-
ный источник электромагнитного излучения, в нескольких режимах работы и влияние этих режимов на поведе-
ние электромагнитного поля. В результате проведенных исследований установлено безопасное геометрическое 
расположение рабочих мест обслуживающего персонала относительно сосредоточенного электрооборудования; 
установлено, что на величину магнитной индукции магнитного поля асинхронной машины в значительной 
степени влияет направление ее вращения; получена регрессионная модель распределения магнитной индукции 
магнитного поля асинхронной машины, которая позволяет учитывать расстояние до машины, ее геометриче-
ское расположение и рассчитывать величину и характер распределения индукции как с питанием от сети про-
мышленной частоты, так и с питанием от источников преобразования энергии, в частности, частотных преобра-
зователей, создающих дополнительное электромагнитное загрязнение окружающей среды, увеличивая негатив-
ное влияние на здоровье работающих. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, асинхронный двигатель, магнитная индукция. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Особливості техноло-
гічного процесу на виробництві та умови під час на-
вчання фахівців призводять до того, що людина пев-
ний час знаходиться в безпосередній близькості від 
джерел зовнішнього електромагнітного поля (ЗЕМП) 
[1]. До таких об'єктів відносяться метало- та деревоо-
бробні верстати, різного роду електронавантажувачі, 
крани, підйомники, електровози та електротранспорт 
тощо [2, 3], також не слід забувати про електротехніч-
не стендове обладнання, що використовується під час 
навчання. Первинним джерелом ЗЕМП у такому об-
ладнанні є електричні машини та трансформатори. 

Елементи зазначених об’єктів не тільки проводять 
струм, але ще й намагнічуються, що призводить до 
створення складних математичних моделей для дослі-
дження впливу електромагнітного поля на стан люди-
ни. Тому для розрахунку таких об’єктів застосовують 
низку припущень і умовно математичні моделі з дос-
лідження розподілу електромагнітного поля можна 
розділити на дві групи [4–6]:  

– точні й адекватні, в яких розрахунок настільки 
складний, що вони не використовуються на практи-
ці в інженерних розрахунках, а застосовуються ви-
ключно в наукових дослідженнях [4, 5]; 
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– прості в практичному застосуванні, але при 
цьому настільки спрощено розрахунок, що не дають 
адекватної інформації про рівні та зони поширення 
ЗЕМП [6]. 

Останнім часом пильну увагу дослідники приді-
ляють рівням магнітної індукції побутового та ком-
п'ютерного обладнання [7], а також дослідженням 
по розподілу магнітної індукції навколо найбільш 
поширених у промисловості джерел електромагніт-
ного поля – асинхронних двигунів (АД). 

Метою даної роботи є дослідження розподілу ін-
дукції магнітного поля (ІМП) навколо асинхронних 
машин в умовах навчально-виробничих лабораторій 
для визначення безпечного розташування робочих 
місць обслуговуючого персоналу, а також розробка 
рекомендацій щодо розташування електромашинних 
перетворювачів на етапі конструювання, модерніза-
ції та експлуатації як електротехнічних навчальних 
стендів, так і реального промислового обладнання. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Стрімкий розвиток напівпровідникової промислово-
сті спричинив розвиток різноманітних вимірюваль-
них приладів. З'явився широкий спектр приладів в 
області вимірювання електромагнетизму. Принцип 
їх роботи заснований на перетворенні магнітних 
величин в електричні. Тому на даний час дослі-
дження ЗЕМП зручно проводити на основі експери-
ментальних досліджень [8]. 

Широкого поширення набули автономні, пере-
носні тесламетри через свою мобільність, компакт-
ність і простоту використання. Під час експеримен-
ту використовувався тестер електромагнітного поля 
TES 1394. Об'єктом дослідження розподілу магніт-
ної індукції був асинхронний двигун з короткозамк-
неним ротором типу АІР 80В4. Зовнішній вигляд 
комп'ютерно-вимірювального комплексу та його 
робочої панелі наведено на рис. 1, 2. 

 

 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд комп'ютерно-
вимірювального комплексу електромагнітного поля 

 

 

Рисунок 2 – Робоча панель  
комп'ютерно-вимірювального комплексу 

Експериментальні дослідження розподілу індук-
ції магнітного поля були проведені для наступних 
режимів роботи АД:  

– симетричний двигун, що працює на неробочо-
му ходу; 

– симетричний двигун, що працює під наванта-
женням. 

Вимірювання ІМП проводилися за допомогою 
розташування тесламетра навколо двигуна й над 
ним. Для підвищення точності вимірювання була 
створена карта зі спроектованим на неї контуром 
двигуна (рис. 3), яка має чотири градуйованих кру-
гових контури. Прилад розташовувався в точках 
перетину ліній. 

 
Рисунок 3 – Карта вимірювання магнітної індукції 

електродвигуна 
 

На першому етапі досліджень по розподілу ІМП 
розглядався двигун при різних частотах обертання 
та при зміні спрямованості обертання валу. 

1. Асинхронний двигун, обмотки якого з'єднані в 
трикутник, підключений до мережі з лінійною на-
пругою 220 В, напрямок обертання ротора за годин-
никовою стрілкою. За значеннями індукції, які зняті 
в точках перетину ліній карти вимірів, побудована 
епюра магнітної індукції навколо двигуна (рис. 4). 

Причиною несиметрії у вигляді пікових значень 

в області 451    і 2252    є концентрація 

магнітного поля через напрямок обертання ротора. 
Крім того, значний рівень магнітної індукції також 

спостерігається в області 1353    і 3154   . 

2. Асинхронний двигун з живленням від перет-
ворювача частоти, напрямок обертання ротора за 
годинниковою стрілкою. 

Даний експеримент проводився при живленні 
АД від перетворювача частоти (ПЧ) для різних зна-
чень частоти змінної напруги – 50, 30 і 20 Гц. На 
підставі експериментальних даних побудовані епю-
ри ІМП навколо АД (рис. 5). 

Отримані епюри при різних частотах живлення 
АД підтвердили отримані раніше кути максимальної 
концентрації магнітної індукції – пікові значення в 

області 1 45    і 2 225   , а також 3 135    і 

4 315   . 
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Рисунок 4 – Епюра індукції магнітного поля навколо 

АД з живленням від мережі промислової частоти 

 

0

45

90

135

180

225

270

315

5

10

15

30 Гц

50 Гц

20 Гц

 
Рисунок 5 – Епюра індукції магнітного поля навколо 

АД з живленням від ПЧ 

 

 

3. Вимірювання магнітної індукції над АД з жив-

ленням від ПЧ, напрямок обертання ротора за го-

динниковою стрілкою. 

Вимірювання магнітної індукції над двигуном 

проводилося за допомогою спеціального штатива, 

що дає можливість точно й надійно розташовувати 

тесламетр у необхідних точках. Точки вимірювання 

зображені на схематичному рис. 6. 

Даний спосіб побудови експерименту дозволяє 

розбити досліджуваний об'єкт на площини, в яких 

відбувається вимір магнітної індукції. Кожна пло-

щина складається з 54 точки, дев’ять точок по гори-

зонталі і шість по вертикалі, представляючи собою 

матрицю 9х6. Всього таких площин шість, відстань 

між ними складає 6 см. 

На підставі результатів вимірювання в першій 

площині (0 см) побудована матриця (1). 

Графічне відображення матриці gsimS _  надано у 

вигляді діаграми на рис. 7. 

4. Вимірювання магнітної індукції над АД із жи-

вленням від ПЧ, напрямок обертання ротора проти 

годинникової стрілки. 

Досліджувана машина працює під навантажен-

ням, яке здійснюється за допомогою приєднання до 

її валу машини постійного струму, що працює в 

режимі динамічного гальмування. Навантаження 

асинхронного двигуна становило 85 % від номіна-

льного. Струми за фазами розподілилися наступним 

чином і становили 18,51 I A, 19,52 I A, 21,53 I

A. Значення магнітної індукції даного експерименту 

записані у вигляді матриці (2).  

Область нулів у матриці ngsimS __  припадає на 

фізичне розташування досліджуваного АД. На підс-

таві даної матриці побудована діаграма магнітної 

індукції (рис. 8).  
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Рисунок 6 – Схема вимірювань магнітної індукції 
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Рисунок 7 – Діаграма розподілу індукції магнітного 

поля навколо АД з живленням від ПЧ 50f  Гц, 

обертання за годинниковою стрілкою 
 

Таким чином, у ході виконання експерименталь-

них досліджень встановлено, що робочі місця бажа-

но не розташовувати під кутами 1 45  , 

2 225  , 3 135   і 4 315   відносно елект-

роустаткування, в якому присутні АД, оскільки при 

згаданих кутах має місце максимальне поширення 

значення магнітної індукції ЗЕМП. Крім того, вста-

новлено, що максимальне значення індукції МП АД 

при обертанні за годинниковою стрілкою більш ніж 

у три рази переважує порівняно з обертанням проти 

годинникової стрілки.  

Поняття «оптимальна робоча зона» досить часто 

визначає якість середовища перебування. Проте на 

практиці це поняття використовується у вигляді 

реклами, дискредитуючи як проблему відповідності 

нормам, так і сам рекламований продукт. 

Це пояснюється тим, що в цілому поняття «оп-

тимальна робоча зона» не має чіткого математично-

го підґрунтя. Особливо в тих випадках, коли пара-

метри ЗЕМП залежать не від одного, а від низки 

чинників. 

Рисунок 8 – Діаграма розподілу індукції магнітного 

поля навколо АД з живленням від ПЧ 50f  Гц, 

обертання проти годинникової стрілки 
 

У випадку одного чинника, що впливає на роз-

поділ ЗЕМП, залежність певного показника оптима-

льності робочої зони може бути надана відповідною 

кривою, яка легко апроксимується відомими мате-

матичними прийомами. При двох чинниках, що 

впливають на розподіл ЗЕМП, можна одержати 

деяку фігуру на площині, при трьох і більше – об'є-

мні пересічні, що накладаються одна на одну, тощо. 

Кінцевими результатами повинні бути залежності 

показника оптимальності робочої зони від кожного 

із сукупності апроксимуючих чинників. Підтвер-

дженням цього є залежність розподілу магнітної 

індукції В промислової частоти від відстані до АД та 

кута цього розподілу, що наведено на рис. 9. 

Розподіли магнітної індукції В побудовані для 

певних критичних кутів 1 45  , 2 225  , 

3 135   і 4 315  , які встановлені в ході екс-

периментів, залежно від відстані L до джерела 

ЗЕМП, яким є АД. У результаті встановлено, що, 

згідно з [8], вже для АД малої потужності (в нашому 

випадку 1,5 кВт) відстань від джерела ЗЕМП до 
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робочого місця обслуговуючого персоналу має ста-

новити:  

– при проведенні навчання (тривалість заняття – 

1,3 години) 1 0 1L ,  м; 

– при виконанні трудових обов'язків (тривалість 

робочої зміни – 8 годин) 1 0 25L ,  м. 
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Рисунок 9 – Розподіл ІМП залежно  

від відстані до АД 
 

Аналіз літературних джерел показав, що на да-

ний час відсутній математичний апарат, за допомо-

гою якого можна було б визначити розподіл магніт-

ної індукції біля АД від заданої сукупності чинни-

ків. У зв’язку із цим виникла необхідність створення 

такого апарата, на основі якого можна було б визна-

чати оптимальні зони розташування робочих місць 

при відомих залежностях заданого показника окре-

мо для кожного із трьох чинників. У нашому випад-

ку це частота напруги живлення, відстань до АД та 

його геометричне розташування. Результати моде-

лювання можуть бути використані при практичній 

реалізації розташування робочих місць обслуговую-

чого персоналу вже на стадії проектування стендо-

вого електромеханічного обладнання навчально-

виробничих лабораторій. 

Для автоматизації розрахунку характеристик ро-

зподілу ІМП необхідно отримати узагальнену мо-

дель на основі отриманих експериментальних даних 

(рис. 4, 5). У такій постановці задача зводиться до 

застосування методів апроксимації [9, 10]. Найбільш 

ефективним методом побудови найкращого серед-

нього квадратичного наближення є метод най-

менших квадратів [11, 12]. 

Припустимо, що функція  xf  задана значення-

ми, які можуть містити випадкові похибки на дис-

кретній або безперервній множині  baX , . Вибе-

ремо систему лінійно незалежних на Х функцій 

 0 x ,  1 x , …,  n x  і розглянемо їх можливі 

лінійні комбінації    
0

n

i i

i

x c x



   . Множина уза-

гальнених поліномів  x  утворить  1n  – вимір-

ний лінійний підпростір 1nH . Будемо апроксиму-

вати функцію   1 nHxf  узагальненим поліномом 

 x . 

За принципом найменших квадратів параметри 

0c , 1c , …, nc апроксимуючого узагальненого 

полінома    
0

n

i i

i

x c x



    визначаються за умо-

вою, коли квадрат зваженого середнього квадратич-

ного відхилення функції  xf  й  x  на множині Х 
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(3) 

буде найменшим. Багаточлен  x , що мінімізує 

 2 f ,  , називається багаточленом найкращого 

середнього квадратичного наближення функцій 

 xf , а метод його відшукування – методом най-

менших квадратів.  

Для визначення мінімуму функції  0 1 nc ,c ,...,c  

прирівнюємо до нуля її похідні частини за невідо-

мими параметрами:  

   
0

1
0

2

n

i k i k
k i

d
c , f ,

dc


     


, (4) 

де 0 1 2k , , ,..., n . 

Отримаємо систему лінійних алгебраїчних рів-

нянь у розгорнутому вигляді: 

       

       

       

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1

n n

n n

n n n n n n

c , c , ... c , f , ;

c , c , ... c , f , ;

........................................................................

c , c , ... c , f , .

          

          

          

 (5) 

Систему називають нормальною системою мето-

ду найменших квадратів. Визначник системи є ви-

значник Грама й, у випадку лінійних незалежних 

функцій  xi ,  0 1i , , ..., n , відмінний від нуля, 

тобто коефіцієнти 1c  визначаються однозначно. 

Зауважимо, що функція  0 1 nc ,c ,...,c  є квадра-

тичною формою щодо аргументів, тому вона має 

єдину стаціонарну точку, яка детермінована необ-

хідними умовами. З урахуванням позитивності ква-

дратичної форми, розв’язок системи визначає міні-

мум цієї функції. 

Функції розподілу магнітної індукції В від відс-

тані до джерела ЗЕМП  LfB  , частоти напруги 

живлення  cffB  , геометричного розташування 

 fB   є нелінійними залежностями. Урахування 
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усіх цих особливостей призводить до необхідності 

складання й розв’язку системи взаємозалежних 

(спільних) рівнянь – коли кожна залежна змінна в 

одному рівнянні розглядається як незалежна функ-

ція, але є функцією того самого набору чинників 

інших рівнянь, наприклад: 

  



2

0i

i
jijqaqB , (6) 

де ija  – коефіцієнти апроксимації;  TcfLq  ,  

j  – порядковий номер елемента. 

Або в іншій формі: 
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0
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i

i
i LaB ;   
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i

i
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2

0i

i
inaB  . 

Зазначене призводить до необхідності пошуку 

рівнянь зміни коефіцієнтів ia  як окремих моделей. 

Знаходження коефіцієнтів моделей виконується із 

застосуванням методу найменших квадратів. 

Для розв’язання нормальної системи рівнянь 

можна прийняти відомі методи, наприклад, метод 

Гауса–Жордана [12]: 

 



n

i
ii BBE

1

2*
. (7) 

Так, за результатами експериментальних даних 

(рис. 5) були отримані залежності розподілу магніт-

ної індукції В відносно відстані L від АД для визна-

чених найбільш критичних значень кутів геометри-

чного розташування 45 ° і 315 ° та різних частот 

напруги мережі живлення: 
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5050 50 50
c

fB L a b L


   ; 

    30
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303030
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f LbaLB


  ; 

    20

1

202020
c

f LbaLB


  , 

(8) 

де 0ia , 0ib , 0ic  – коефіцієнти апроксимації для 

частот мережі живлення 50, 30 і 20 Гц відповідно. 

Адекватність моделей перевірена за коефіцієн-

том детермінації 2R , значення якого показано в 

табл. 1: 

   
2 2

2

1 1 

   
N N

*
i i

i i

R B B B B , (9) 

де B  – середнє значення магнітної індукції при 

заданій частоті мережі живлення. 

Як видно з табл. 1, розподіл магнітної індукції В 

відносно відстані L від АД для визначених найбільш 

критичних значень кутів геометричного розташу-

вання 45 ° і 315 ° та різних частот напруги мережі 

живлення 50, 30 та 20 Гц має однаковий характер і з 

достатньою вірогідністю може бути надана залежні-

стю виду (8). Значення коефіцієнтів регресійних 

моделей зведено до табл. 2.  

Для одержання узагальненої регресійної моделі 

розподілу магнітної індукції у вигляді функції 

 ,cffB   отримаємо залежності для коефіцієнтів 

моделі (8) у вигляді статичних поліномів. За резуль-

татами табл. 3 маємо: 
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c c c

c c c

c c c

f a b f c f ;

b f a b f c f ;

c f a b f c f ,

 (10) 

де 1ia , 1ib , 1ic  – значення регресійних коефіцієнтів 

рівняння виду (10), значення яких зведено до  

табл. 3. 

 

Таблиця 1 – Результати дослідження функцій  

апроксимації залежності виду (8) 

Вид функції:     cbLaLB
1

  

50f  Гц 

45   315   

9994,02 R  9998,02 R  

30f  Гц 

9997,02 R  9999,02 R  

20f  Гц 

9999,02 R  9999,02 R  

 

Таблиця 2 – Значення коефіцієнтів  

регресійних моделей виду (8) 

Коефіцієнт 45   315   

a  

50f  Гц 0,4021 0,453 

30f  Гц 0,5992 0,5612 

20f  Гц 0,6113 0,6131 

b  

50f  Гц 0,0481 0,054 

30f  Гц 0,0367 0,0434 

20f  Гц 0,0342 0,0413 

c  

50f  Гц 0,3339 0,315 

30f  Гц 0,201 0,2393 

20f  Гц 0,1981 0,2148 

 

Таблиця 3 – Значення коефіцієнтів  

регресійних моделей виду (10) 
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З урахуванням отриманих моделей (6)–(8) і (10), 

загальний вигляд функції  ,, cfLfB   можна 

записати у вигляді 
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Графіки експериментальних та розрахункових 

залежностей розподілу магнітної індукції 

 ,, cfLfB   від відстані до АД при різній частоті 

напруги живлення зображено на рис. 10. 

Проведений аналіз запропонованої моделі функ-

ції розподілу індукції В показав, що експеримента-

льні та розрахункові значення практично збігаються. 
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Рисунок 10 – Графіки залежностей розподілу  

магнітної індукції від відстані до АД із живленням 

від мережі промислової частоти 
 

Це дозволяє зробити висновок щодо використан-
ня отриманої регресійної моделі (10) для визначення 
величини та характеру розподілу магнітної індукції 
від працюючого АД для різних значень частоти 
мережі в робочих зонах виробничих приміщень 
підприємств, закладів та установ. 

ВИСНОВКИ. Отримані результати досліджень 
дозволяють сформувати вимоги стосовно розміщен-
ня людини під час використання електричних ма-
шин, а саме: 

– встановлено безпечне геометричне розташу-
вання робочих місць обслуговуючого персоналу 
відносно зосередженого електроустаткування. Так, 
під час організації й планування розташування ро-
бочих місць біля працюючих АД необхідно врахо-
вувати визначені кути, що відповідають бісектрисам 
першого (45 °), другого (135 °), третього (225 °) та 
четвертого (315 °) квадрантів, де поширення магніт-
ного поля є максимальним; 

–  встановлено, що на величину магнітної індук-
ції ЗЕМП АД значною мірою впливає напрям його 
обертання. Так, максимальне значення магнітної 
індукції при обертанні проти годинникової стрілки 
більше у три рази порівняно з обертанням АД за 
годинниковою стрілкою; 

– визначено, що вже для АД малої потужності, 

зокрема 1,5 кВт, відстань від джерела ЗЕМП до 
робочої зони обслуговуючого персоналу повинна 

складати не менше 1 0 1L ,  м за тривалості перебу-

вання 1,3 години, що відповідає тривалості навчаль-

ного заняття; та не менше 1 0 25L ,  м за тривалості 

перебування до восьми годин, що відповідає трива-
лості робочої зміни; 

– отримано регресійну модель розподілу ІМП 
АД, що дозволяє враховувати потужність електрод-
вигуна, його геометричне розташування та розрахо-
вувати її величину й характер розподілу як з жив-
ленням від стаціонарної мережі промислової часто-
ти 50 Гц, так і з живленням від джерел перетворення 
енергії, зокрема частотних перетворювачів, що 
створюють додаткове електромагнітне забруднення 
навколишнього середовища, збільшуючи негатив-
ний вплив на здоров’я працюючих. 
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INVESTIGATION OF DISTRIBUTION OF THE MAGNETIC FIELD  
OF THE ASYNCHRONOUS MACHINE IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL  

AND MANUFACTURING LABORATORIES 

N. Zachepa, O. Chorna, D. Reznik, І. Lucenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: nataliia.zachepa@ukr.net 
K. Nikolaev 
National Aviation University 
prosp. Kosmonavta Komarova, 1, Kyiv, 03058, Ukraine. E-mail: post@nau.edu.ua 
Purpose. Investigation of distribution the induction magnetic field  around asynchronous machines in the conditions 

of educational and production laboratories to determine the safe placement of workplace staffs, as well as the develop-
ment of recommendations for the location of electric machines at the stage of designing, upgrading and operation of 
both electrical training stands and real industrial equipment. Methodology. The use of modern measuring instruments 
for removing the indicators of electromagnetic induction, with following approximation of the obtained curves and 
finding safe distances to sources of electromagnetic fields. In this work, an asynchronous machine, as the most common 
source of electromagnetic emission, in several operating modes and the influence of these modes on the behavior of the 
electromagnetic field was investigated. Result. As a result of the researches, a safe geometric arrangement of the work-
place of the service personnel was defined regarding the concentrated electric equipment; It was established that the 
magnitude of the magnetic field of the asynchronous machine depends to a large extent influences the direction of its 
rotation; The regression model of the  magnetic field of an asynchronous machine is obtained, which allows taking into 
account the distance to the machine, its geometric location, and calculates the magnitude and character of the distribu-
tion of the induction, both from the industrial power supply network and from the sources of energy conversion, in 
particular, frequency converters, which create additional electromagnetic contamination of the environment, thereby 
increasing the negative impact on health of workers. Originality. The regression model distribution of the magnetic 
induction of an external electromagnetic field of an asynchronous motor is developed, which allows taking into account 
the distance to the electric machine, its geometric location and to calculate its value and the nature of the distribution as 
with supply from the industrial network with  frequency 50 Hz and supply from the energy conversion, in particular 
frequency converters that create additional electromagnetic pollution of the environment, thereby increasing the nega-
tive impact on health of workers. Practical value. The results can be used in development of the latest engineering 
techniques for reducing impact of electromagnetic field on human health. 

Key words: frequency converter, induction motor, magnetic induction. 
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