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Zale¿noci metrologiczne w elektromagnetycznym
polu bliskim anten mikrofalowych
rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia
2 stycznia 2001 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ
czynników szkodliwych dla zdrowia
w rodowisku pracy [5] ustanowiono wartoci najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ (NDN) pól elektromagnetycznych
(0 Hz  300 GHz) na stanowiskach pracy. Du¿¹ nowoci¹ by³o ustanowienie
wartoci NDN w postaci natê¿enia pola
elektrycznego (E[V/m]) oraz magnetycznego (H[A/m]) w ca³ym pasmie czêstotliwoci, podczas gdy w poprzednich regulacjach prawnych dotycz¹cych nara¿enia pracowników na promieniowanie zakresu mikrofalowego, do oceny tego nara¿enia stosowana by³a gêstoæ mocy
(S[W/m2]). W podobnej regulacji prawnej
dotycz¹cej ochrony rodowiska przed promieniowaniem mikrofalowym, obowi¹zuje w dalszym ci¹gu gêstoæ mocy jako
wartoæ NDN. Równie¿ wiatowe regulacje prawne dotycz¹ce zarówno pracowników jak i ludzi niezatrudnionych (rodowisko), do oceny nara¿enia na promieniowanie mikrofalowe wykorzystuj¹ gêstoæ mocy. Rodzi siê zatem pytanie, czy
natê¿enia pól E i H s¹ to¿same z gêstoci¹ mocy w kontekcie metrologii i oceny nara¿enia ludzi na promieniowanie
mikrofalowe. Czy wprowadzenie takich
zmian do prawnej ochrony pracowników
nara¿onych na promieniowanie mikrofalowe by³o uzasadnione?
Przyjmuje siê, ¿e skutki oddzia³ywania promieniowania mikrofalowego na
ludzi indukowane s¹ w wyniku absorpcji
energii tego promieniowania przez stratny organizm. W tym kontekcie do oceny nara¿enia uzasadnione jest przyjmowanie natê¿enia pola elektrycznego i magnetycznego (E i H) jako wielkoci proporcjonalnych do energii niesionej elektryczn¹ i magnetyczn¹ sk³adow¹ tego promieniowania. ¯adnej z tych wielkoci nie
mo¿na zaniedbaæ, gdy¿ skutki oddzia³ywania na organizm ludzki poszczególnych
sk³adowych s¹ odmienne. Du¿¹ korzyci¹
wynikaj¹c¹ z przyjêcia wartoci E i H
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w ca³ym zakresie czêstotliwoci jest mo¿liwoæ okrelania poziomu ekspozycji
tymi samymi parametrami (E, H). Jednak¿e negatywn¹ konsekwencj¹ przyjêcia
wartoci E i H jako wartoci NDN jest
koniecznoæ pomiarów dwoma miernikami w ka¿dym punkcie pomiarowym.
Z kolei, gêstoæ mocy jest wektorowym iloczynem natê¿enia pola elektrycznego i magnetycznego S = E  H i odzwierciedla sumaryczn¹ energiê fali elektromagnetycznej. Jednak¿e parametr ten nie daje
informacji o procentowym udziale energetycznym poszczególnych sk³adowych
tego promieniowania. Oczywist¹ korzyci¹ jest jednak dwukrotne zmniejszenie
liczby realizowanych pomiarów, co ma
szczególne znaczenie w przypadku pomiarów np. na posterunkach radiolokacyjnych czy w warsztatach remontowych,
gdzie wystêpuje du¿a z³o¿onoæ metrologiczna [2].
W dostatecznie du¿ej odleg³oci od
anteny, tj. w strefie dalekiej ka¿da z wielkoci, tj. E lub H albo S jest to¿sama
w kontekcie metrologii i oceny nara¿enia na promieniowanie mikrofalowe.
Wielkoci te s¹ zwi¹zane powszechnie
znan¹ zale¿noci¹ [3, 4]:
(1)
Zale¿noæ powy¿sza wynika z faktu,
¿e w strefie dalekiej stosunek natê¿enia
pola elektrycznego E do natê¿enia pola
magnetycznego H jest cile okrelony
i nie ulega zmianie wraz ze zmian¹ odleg³oci od anteny, podobnie jak to ma miejsce w przypadku fali p³askiej:
(2)
gdzie:

 sk³adowe poprzeczne do kierunku propagacji fali
Zf = impedancja falowa.
Impedancja falowa dla pró¿ni przyjmuje wartoæ rzeczywist¹ i wynosi Zf =
377 W.
Jednak¿e w pobli¿u anteny, tj. w polu
bliskim, stosunek wektorów E do H mo¿e

przyjmowaæ wartoci odmienne od
377 W, z tego powodu stosowanie zale¿noci (1) w polu bliskim obarczone jest
nieznanym b³êdem.

Pole bliskie
jako obszar metrologiczny
dla celów bhp
Aby okreliæ mo¿liwoæ stosowania
zale¿noci (1) do celów pomiarów i oceny nara¿enia pracowników na promieniowanie mikrofalowe zasadnym jest okrelenie granicy strefy dalekiej. Granicê strefy dalekiej wyznacza siê z zale¿noci:
(3)
gdzie:
D  najwiêkszy poprzeczny rozmiar
anteny:
A, B  poprzeczne wymiary anteny
l  d³ugoæ fali.
Zgodnie z zale¿noci¹ (3) w przypadku anten telefonii komórkowej strefa daleka wystêpuje na odleg³ociach powy¿ej 10 m od anteny, natomiast w przypadku anten radiolokacyjnych strefa daleka
rozci¹ga siê na odleg³ociach powy¿ej
1 km od anteny. £atwo zauwa¿yæ, ¿e pomiary natê¿eñ pól mikrofalowych do celów bhp (na stanowiskach pracy) s¹ realizowane w obszarze pola bliskiego, tj. na
odleg³ociach znacznie bli¿szych ani¿eli
granica strefy dalekiej. Z tego powodu
pomiary zarówno E jak i H na stanowiskach pracy s¹ w pe³ni uzasadnione.
Jednak¿e w kontekcie zapisów omawianego rozporz¹dzenia [5] i PN [6] wy³aniaj¹ siê nastêpuj¹ce problemy:
 Czy mo¿na w polu bliskim stosowaæ
mierniki gêstoci mocy bazuj¹ce na pomiarze sk³adowej elektrycznej i realizuj¹ce przeliczanie zmierzonych wartoci E
na gêstoæ mocy zgodnie z zale¿noci¹
(1)? Rodzi siê równie¿ pytanie o skalê
b³êdów pope³nianych w wyniku stosowania tych mierników w polu bliskim.
 Czy mo¿na w polu bliskim dokonywaæ przeliczeñ wartoci natê¿eñ pól na
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wartoci gêstoci mocy, stosuj¹c zale¿noæ (1)?
Poni¿ej przedstawiono omówienie
tego problemu oraz obliczenia odnosz¹ce siê do charakterystycznych przypadków anten mikrofalowych.

Podstawowe typy detekcji
pól mikrofalowych
W kontekcie rozwa¿anych zagadnieñ
metrologicznych wa¿nym problemem jest
w jaki sposób miernik mikrofalowy realizuje pomiary mierzonej wielkoci, tj. w jaki sposób dokonuje detekcji natê¿enia
pola.
Sondy mierników natê¿enia pola elektrycznego (E) lub magnetycznego (H) s¹
wyposa¿one w detektory typu dipol-dioda (do pomiarów sk³adowej E) lub detektory typu antena ramowa-dioda
(do pomiarów H) i realizuj¹ bezporednio pomiary mierzonych wielkoci niezale¿nie od odleg³oci od anteny nadawczej.
W przypadku mierników przeznaczonych do pomiarów gêstoci mocy, sondy
mierników posiadaj¹ ró¿n¹ konstrukcjê
i ró¿ne formy detekcji pola elektromagnetycznego. Najbardziej rozpowszechniona
forma pomiarów bazuje na detekcji pola
w sondzie wyposa¿onej w detektor typu
dipol-dioda (np. sondy miernika typu
MEH). W tym przypadku miernik dokonuje pomiarów natê¿enia pola elektrycznego, a wartoæ gêstoci mocy obliczana
jest w elektronice miernika na podstawie
zale¿noci (1). £atwo zauwa¿yæ, ¿e miernik ten mo¿na bezkrytycznie stosowaæ
jedynie w strefie dalekiej. W polu bliskim,
gdy impedancja pola przyjmuje wartoci
ró¿ne od 377 W, wartoæ gêstoci mocy
wywietlana przez miernik jest obarczona b³êdem wynikaj¹cym ze zmienionej
wartoci impedancji pola.
Z kolei inne popularne na krajowym
rynku mierniki gêstoci mocy typu PO1-Medik lub P3-9 posiadaj¹ sondy wyposa¿one w detektory termistorowe. Termistory umieszczone s¹ w odcinkach prowadnic falowych, np. w falowodzie prostok¹tnym lub linii wspó³osiowej i zmiana wartoci impedancji pola w punkcie
pomiarowym nie wp³ywa bezporednio
na warunki pracy samego termistora. Jednak¿e zmiana wartoci impedancji pola

istotnie wp³ywa na b³¹d pomiarów takimi miernikami. W przypadku tych mierników anten¹ odbiorcz¹ jest tuba, której
wejcie dopasowane jest do impedancji
377 W. Ka¿da zmiana impedancji w punkcie pomiarowym powoduje, ¿e zmienia
siê wspó³czynnik odbicia na wejciu tuby
miernika, w wyniku czego do termistora
dociera zmieniona wartoæ energii pola
elektromagnetycznego, a ca³y pomiar
obarczony jest b³êdem.

Pole bliskie anteny
W odleg³ociach od anteny mniejszych
ani¿eli 2D2/l (R < RD) charakter pola elektromagnetycznego i w³asnoci jego propagacji s¹ inne ni¿ w polu strefy dalekiej.
Z punktu widzenia zale¿noci impedancyjnych niezwykle istotny jest fakt, ¿e
pole elektromagnetyczne w obszarze pola
bliskiego jest cile zwi¹zane ze swoim
ród³em, a energia fali oscyluje miêdzy
ród³em i przestrzeni¹. Fakt ten powoduje, ¿e oprócz sk³adowych poprzecznych
(E^, H^), prostopad³ych do kierunku propagacji pojawiaj¹ siê sk³adowe wzd³u¿ne, równoleg³e do kierunku propagacji
fali.
W przypadku takich popularnych anten mikrofalowych, jak anteny stacji bazowych telefonii komórkowej czy anteny radarów, jest to sk³adowa pola elektrycznego ER, równoleg³a do kierunku
propagacji fali. W tym przypadku mamy
do czynienia z fal¹ niejednorodn¹ nazywan¹ fal¹ typu TM (transwersaln¹ magnetycznie). Istnienie dodatkowych sk³adowych wzd³u¿nych uniemo¿liwia okrelenie impedancji falowej orodka, zgodnie
z definicj¹ tej impedancji bazuj¹c¹ na stosunku sk³adowych poprzecznych (2),
gdy¿ nie ma mo¿liwoci uwzglêdnienia
sk³adowych wzd³u¿nych, które w polu
bliskim czêsto osi¹gaj¹ wartoci wiêksze
ani¿eli sk³adowe poprzeczne. Zatem okrelanie impedancji falowej orodka w pobli¿u anteny, zgodnie z zale¿noci¹ (2),
mo¿e byæ pozbawione sensu. Fakt ten
mo¿na zinterpretowaæ nastêpuj¹co: impedancja falowa orodka (2) okrela wy³¹cznie zale¿noæ fala elektromagnetyczna 
orodek, co ma miejsce w strefie dalekiej, podczas gdy w polu bliskim sk³adowe pola elektromagnetycznego s¹ cile

zwi¹zane nie tylko z orodkiem, lecz tak¿e ze swoim ród³em.
W normach polskich [6] wprowadzono pojêcie impedancji pola elektromagnetycznego zdefiniowane jako: Impedancja pola jest wielkoci¹ uzyskan¹ z podzielenia zmierzonej wartoci natê¿enia
pola elektrycznego przez zmierzon¹ wartoæ pola magnetycznego, w danym punkcie pomiarowym. Zgodnie z tak¹ definicj¹ jest to stosunek wartoci skutecznej
modu³u wypadkowego pola elektrycznego do wartoci skutecznej modu³u wypadkowego pola magnetycznego. Z przytoczonej definicji wynika, ¿e do obliczeñ
przyjmujemy wszystkie sk³adowe wektorów E i H, a dok³adniej d³ugoæ (modu³)
wypadkowych wektorów E i H w danym
punkcie przestrzeni. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e parametr ten wprowadzono
niejako i wy³¹cznie dla potrzeb metrologicznych. W tym aspekcie autorzy mieli
prawo zdefiniowaæ tak¹ wielkoæ jako
parametr pomocniczy przeznaczony do
dodatkowych obliczeñ zmierzonych wielkoci polowych. Pomiar wszystkich sk³adowych pól E i H (lub ich wartoci wypadkowych) jest najbardziej poprawnym
pomiarem w polu bliskim i powinien byæ
realizowany miernikiem wyposa¿onym
w bezkierunkow¹ sondê pomiarow¹.
Wprowadzona definicja impedancji pola
elektromagnetycznego jest zatem stosunkiem zmierzonych wypadkowych wartoci E do H.
(4)
gdzie:
Wartoæ ZEM przyjmuje wartoci rzeczywiste, przy czym dla pól typu TM (anteny GSM, radary) wartoci ZEM w pobli¿u samej anteny mog¹ przyjmowaæ du¿e
wartoci ZEM ³ 377 W. Pola te nazywane
s¹ polami wielkiej impedancji. W strefie
dalekiej, z oczywistych powodów, impedancja pola (4) jest to¿sama z impedancj¹ falow¹ orodka (2).
Przedstawiony charakter pola bliskiego sprawia, ¿e gêstoæ mocy (wektor
Poyntinga) posiada równie¿ dodatkowe
sk³adowe. Przyk³adowo w polu bliskim
anten stacji bazowych GSM lub anten ra-
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Impedancja pola
elektromagnetycznego
w polu bliskim

darów charakteryzuj¹cych siê najczêciej
polaryzacj¹ liniow¹ (pole typu TM), wektor Poyntinga posiada sk³adow¹ wzd³u¿n¹ SR oraz sk³adow¹ poprzeczn¹ Sq.
(5)

Rys. 1. Antena w postaci apertury prostok¹tnej
Rys. 4. Wartoci b³êdów DZ w funkcji odleg³oci
dla anteny GSM typu K-730370 na kierunkach zerowych: q = 120° oraz q = 138°

Pomiary miernikiem gêstoci mocy
z sond¹ bezkierunkow¹ prowadz¹ do wartoci wypadkowej (S):
(6)
Rys. 2. Charakterystyka promieniowania anteny
Kathrein (K-730370) w p³aszczynie przekroju pionowego

Pos³uguj¹c siê wartociami wypadkowymi (modu³ami wektorów) drog¹ prostych przekszta³ceñ otrzymuje siê nastêpuj¹c¹ zale¿noæ ³¹cz¹c¹ wektor Poyntinga (gêstoæ mocy) z wypadkow¹ wartoci¹ natê¿enia pola elektrycznego:
(7)

Rys. 3. Wartoci b³êdów DZ w funkcji odleg³oci
dla anteny GSM typu K-730370, a  na kierunku
osi promieniowania (q = 90°), b  na kierunku listka bocznego, skierowanego w stronê ziemi (q =
150°)
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Z przedstawionych uwarunkowañ
wynika, ¿e w polu bliskim gêstoæ mocy
(S) mo¿e byæ wyra¿ona przez wypadkow¹ wartoæ natê¿enia pola elektrycznego
(E), przy czym wspó³czynnikiem proporcjonalnoci jest wartoæ impedancji pola
elektromagnetycznego (ZEM), (4).
Jednak¿e, aby realizowaæ przekszta³cenia okrelone zale¿noci¹ (4), nale¿y
znaæ wartoæ impedancji pola elektromagnetycznego, a tymczasem w polu bliskim
wartoæ ZEM nie jest znana. Parametr ten
zale¿y od wielu czynników, w tym odleg³oci od anteny.
Jest zatem zasadne okrelenie wartoci ZEM w odniesieniu do typowych anten
mikrofalowych spotykanych w praktyce
pomiarowej.

Obliczenia wartoci impedancji pola
elektromagnetycznego (ZEM) przeprowadzono w sferycznym uk³adzie wspó³rzêdnych za pomoc¹ potencja³ów wektorowych w odniesieniu do anteny przedstawionej w postaci apertury prostok¹tnej
(rys. 1).
Analityczne wyra¿enia na sk³adowe
pola bliskiego apertury prostok¹tnej
przedstawiono w pracy Modelowanie rozk³adu promieniowania mikrofalowego
w polu bliskim anten oraz pewne konsekwencje biomedyczne [1].
Obliczenia impedancji pola elektromagnetycznego (ZEM) przedstawiono w odniesieniu do wartoci impedancji falowej
orodka (Zf = 377 W), zgodnie z zale¿noci¹:
(8)
W rzeczywistoci wyra¿enie DZ (8)
jest b³êdem wzglêdnym i okrela, ile procent impedancja pola elektromagnetycznego (ZEM) ró¿ni siê od impedancji falowej orodka (Zf = 377 W) w danym punkcie obliczeniowym. Wartoæ DZ (8) jest
zatem systematycznym b³êdem metody
pomiarów gêstoci mocy za pomoc¹ mierników bazuj¹cych na detekcji sk³adowej
elektrycznej.
Przyk³adowe obliczenia wartoci DZ
przeprowadzono w odniesieniu do anteny stacji bazowej GSM firmy Kathrein
(K-730370), o wymiarach A  B = 0,255 
1,29 m, przy czêstotliwoci 947 MHz.
Strefa daleka dla tej anteny wynosi 2D2/l
= 10,5 m od anteny. Charakterystyka promieniowania anteny w p³aszczynie przekroju pionowego zosta³a przedstawiona
na rys. 2.
Analizê wartoci DZ przedstawiono
oddzielnie dla kierunków wi¹zki g³ównej
i listków bocznych oraz oddzielnie dla
kierunków pomiêdzy listkami bocznymi.
Kierunki pomiêdzy listkami nazywane s¹
kierunkami zerowymi, gdy¿ charakterystyka promieniowania anteny przyjmuje
wartoci zbli¿one do zera. Wyniki obli-
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czeñ przedstawiono na rys. 3 i 4.
Na rys. 3 i 4 przedstawiono wykresy
b³êdów wzglêdnych impedancji pola elektromagnetycznego ZEM w porównaniu do
impedancji falowej Zf = 377 W. Na tej
podstawie mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce spostrze¿enia.
 W strefie dalekiej, tj. dla R > RD od
anteny (dla anteny K-730370 RD = 10,5
m) wartoæ DZ » 0%. Tym samym impedancja pola elektromagnetycznego ZEM
przyjmuje wartoæ impedancji falowej Zf,
tj. ZEM = Zf = 377 W.
 W polu bliskim, na odleg³ociach od
anteny bli¿szych od strefy dalekiej, ale
wiêkszych ani¿eli poprzeczny rozmiar
anteny (D), (na rys. 3 rozmiar D = 1 m),
tj. na odleg³ociach D < R < RD wartoæ
DZ £ 3%. Wynika z tego, ¿e impedancja
pola elektromagnetycznego ZEM ró¿ni siê
od impedancji falowej Zf nie wiêcej ani¿eli 3%  rys. 3.
Jednak¿e na pewnych kierunkach (kierunki zerowe) impedancja pola ró¿ni siê
wiêcej ani¿eli 3% od impedancji falowej
Zf (rys. 4).
 W bezporedniej bliskoci anteny, tj.
na odleg³ociach mniejszych ani¿eli D,
wartoci b³êdów DZ siêgaj¹ kilkunastu,
a nawet kilkudziesiêciu procent, tym samym wartoci ZEM osi¹gaj¹ wartoci
znacznie wiêksze ani¿eli Zf.
***
Badania impedancji pola elektromagnetycznego w polu bliskim typowych
anten mikrofalowych upowa¿niaj¹ do
nastêpuj¹cych wniosków.
1. W polu bliskim anten wskazane jest
stosowanie mierników natê¿enia pola
elektrycznego (E) oraz magnetycznego
(H) i ocena nara¿enia pracowników na
pola mikrofalowe na podstawie tych parametrów.
2. Stosowanie mierników gêstoci
mocy oraz realizacja przeliczeñ zgodnie
z zale¿noci¹ (1) jest dopuszczalne w odniesieniu do odleg³oci od anteny wiêkszych ani¿eli maksymalny poprzeczny
wymiar anteny (R > D), jednak¿e nale¿y
pamiêtaæ, ¿e pomiary i przeliczenia obarczone s¹ 3-procentowym b³êdem. W odniesieniu do niektórych kierunków (kie-

runki zerowe) b³êdy te mog¹ ulec zwiêkszeniu.
W tym przypadku pomocne mog¹ byæ
indywidualne obliczenia lub pomiary impedancji pola wokó³ poszczególnych typów anten, co u³atwi metrologom ocenê
pope³nianych systematycznych b³êdów
metody.
3. W bezporedniej bliskoci anteny na
odleg³ociach R < D impedancja pola
elektromagnetycznego znacznie ró¿ni siê
od wartoci 377 W. W tym obszarze mierniki gêstoci mocy nie powinny byæ stosowane z powodu zbyt du¿ych b³êdów.
Stosowanie zale¿noci (1) do przeliczeñ
pomiêdzy wartociami E i S jest obarczone zbyt du¿ym b³êdem.
Nale¿y jednak¿e dodaæ, ¿e w obszarze
tym nie powinno siê prowadziæ pomiarów rozk³adu promieniowania elektromagnetycznego ze wzglêdu na inne dodatkowe ród³a b³êdów [1, 4, 6]. W razie
koniecznoci pomiarów i oceny nara¿enia bezporednio przy ród³ach, nale¿y
przeprowadziæ rozszerzon¹ analizê b³êdów.
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