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(57) Пристрій захисту інформаційних систем від
елеістромагнітних та радіаційних впливів, що
містить діелеісгричну основу, на яку нанесено
сітчастий екран, який відрізняється тим, що на
діелектричну основу нанесено шар солей тяжких
металів, а площа нанесеного провідного матеріалу

сітчастого екрану та площа отворів екранної сітки
визначаються співвідношенням

= 1,5 2,4,

матеріалу сітки на
Де
^ А - площа провідного

діелектричній основі,
^ В - площа отворів сітки,
причому на поверхню сітчастого екрану нанесено
матеріал із значенням величини відносної
діелектричної проникності s у діапазоні
1000 10000

Винахід відноситься до галузі радіоелектрон-
ної техніки, зокрема до пристроїв захисту комп'ю-
терної техніки

Відомий пристрій захисту інформаційних сис-
тем, від електромагнітних та радіаційних впливів,
що розташовані у приміщеннях [ 1 ], до складу
якого входять, діелектрична основа вкрита суціль-
ним металевим екранним покриттям

Пристрій дозволяє здійснити захист інформа-
ційних систем, які розташовані в приміщеннях, від
електричної складової електромагнітного впливу
та частково захищають від радіаційних впливів

Однак, недоліком відомого пристрою є недо-
статність захисту інформаційних систем від магні-
тної складової електромагнітного впливу та недо-
статній захист від радіаційних впливів

Найбільш близьким пристроєм до заявляемого
є відомий пристрій [ 2 ], до складу якого входять
діелектрична основа, наприклад, керамічна, вкри-
та екранною сіткою

Сітчастий металевий екран за своїми захис-
ними якостями наближається до однорідного суці-
льного металевого екрану, якщо співвідношення
між площею отворів дорівнює площі провідників
сітки Використання сітки замість суцільного мета-
левого екрану зменшує КІЛЬКІСТЬ електронів, що
вибиваються гама - квантами, та створюють вто-
ринний ефект електромагнітних завад, що вини-

кають у захищаємому приміщенні де розташоване
інформаційне обладнання

Однак захищеність інформаційних систем від
електромагнітних та радіаційних впливів недоста-
тня внаслідок наявності великої КІЛЬКОСТІ МІЖСИС-
темних ЛІНІЙ зв'язку, які є ефективними приймача-
ми електромагнітних завад

В основу винаходу покладено задачу підви-
щення захищеності інформаційних систем, розта-
шованих в приміщенні, від електромагнітних та
радіаційних впливів шляхом нанесення на діелек-
тричну основу шару солей тяжких металів, вико-
нання сітчастого екрану з урахуванням співвідно-
шення

= 1,5 2,4де

сітки,

А - площа провідного матеріалу екранної

^ В - площа отворів сітки

та розташуванням на поверхні сітчастого екрану
шару матеріалу із значенням величі є -відносної
діелектричної проникливості у діапазоні
1000 10000

Поставлена задача вирішується за рахунок
зниження КІЛЬКОСТІ гама -квантів, що вибивають
додаткові електрони, які є джерелом додаткових
завад у приміщенні де розташована інформаційна
система, та зниження рівня електромагнітних за-
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вад за рахунок екранування сітчастим екраном
Крім того, внаслідок підвищення ємності між між-
системними ЛІНІЯМИ зв'язку інформаційних систем
та сітчастим екраном зменшується велич наведе-
них завад на елементах інформаційних систем

Заявляємий пристрій захисту інформаційних
систем від електромагнітних та радіаційних впли-
вів має у своєму складі діелектричну основу, на-
приклад керамічну плітку, з одного боку вкриту
шаром солей тяжких металів, наприклад Ва(І\І0з)2
чи PbfSCU) 3 іншого боку на діелектричній основі
розташована екранна сітка, зроблена з провідного
матеріалу, наприклад графіту, причому площа
провідного матеріалу сітчастого екрану та площа
отворів сітки виконана з урахуванням співвідно-
шення

сітки,

А - площа провідного матеріалу екранної

^ В - площа отворів сітки

Поверх екранної сітки розташовано шар мате-
ріалу із значенням величі є - відносної діелект-
ричної проникливості, наприклад титанату барію
ВаТЮз у діапазоні 1000 10000

Працює пристрій наступним чином
Електромагнітні та радіаційні завади зменшу-

ють свої впливи на інформаційні системи, що роз-
ташовані у приміщенні, яке обкладено керамічною
пліткою, що виконане за запропонованим техніч-
ним рішенням Зменшення впливу радіаційних
завад здійснюється завдяки шару солей тяжких
металів, який частково поглинає радіаційне ви-
промінювання та зменшує рівень електромагнітних
завад у приміщенні, які викликані радіаційними
впливами Крім того, зменшення рівня електрома-
гнітних завад здійснюється завдяки нанесеній на
керамічній плітки сітчастого екрану, який виконано
з провідного матеріалу, причому площа провідного
матеріалу сітчастого екрану та площа отворів сітки
виконана з урахуванням співвідношення

= 1,5 2,4де

сітки,

А - площа провідного матеріалу екранної

^ В - площа отворів сітки

Завдяки тому, що електромагнітний екран ви-
конано не суцільним, а з отворами, то КІЛЬКІСТЬ
вибитих гамма квантами електронів, що виклика-
ють електромагнітні завади у приміщенні, змен-
шуються ВДВІЧІ У той же час вкриття сітчастого
екрану шаром матеріалу

із значенням величі є - відносної діелектричної
проникливості у діапазоні 1000 10000, напри-
клад, титанату барію ВаТЮз підвищує ємність між
провідниками сітчастого екрану Це робить сітчас-
тий екран суцільним у діапазоні високих частот,
що у свою чергу підвищує коефіцієнт екранування
та зменшує рівень електромагнітних завад у при-
міщенні, де розташовано інформаційне обладнан-
ня Крім того, підвищення ємності між міжсистем-
ними ЛІНІЯМИ зв'язку інформаційних систем та
екранною сіткою, що виникає за рахунок шару ма-
теріалу із значенням є -відносної електромагнітної
проникливості, у діапазоні 1000 10000 зменшує
велич наведених завад на елементах інформацій-
них систем, що суттєво знижує вплив електромаг-
нітних завад на інформаційні системи

Таким чином впровадження запропонованих
технічних рішень дозволяє у 2 2,5 рази зменшити
рівень електромагнітних та радіаційних впливів на
інформаційні системи

Суттєвими відзнаками, які співпадають з про-
тотипом, є діелектрична основа, на яку нанесено
сітчастий екран

Суттєвими відзнаками, які відрізняють від про-
тотипу, є нанесення на діелектричну основу шару
солей тяжких металів, додержання співвідношення
між площею отворів екранної сітки та площею
провідного матеріалу у діапазоні 1,5 2,4 , нане-
сення на поверхні екранної сітки матеріалу із зна-
ченням величі є -відносної діелектричної проник-
ливості у діапазоні 1000 10000

Впровадження запропонованого технічного
рішення на атомних електростанціях дозволить
зробити захищені від радіаційних та електромагні-
тних впливів приміщення де розташовані інфор-
маційні системи та системи керування Це дозво-
лить суттєво (більш ніж ВДВІЧІ) ПІДВИЩИТИ
захищеність інформаційних систем, і ВІДПОВІДНО, їх
надійність
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