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BUDOWA TYPOWYCH ANTEN STACJI
BAZOWYCH

Badanie rozk³adu pola elektromagnetycznego (PEM) w bli-
skim s¹siedztwie anten stacji bazowych przeprowadzono dla kil-
ku typowych panelowych anten sektorowych. Tego rodzaju ante-

ny s¹ powszechnie stosowane w stacjach bazowych zamiast an-
ten dookólnych, poniewa¿ wyraŸnie przyczyniaj¹ siê do poprawy
efektywnoœci wykorzystania zasobów czêstotliwoœciowych, jaki-
mi rozporz¹dza system. 

Typow¹ antenê sektorow¹ stanowi kilka elementów promie-
niuj¹cych (dipoli) tworz¹cych liniowy lub prostok¹tny uk³ad ante-
nowy, rozwiniêty nad p³askim, przewodz¹cym ekranem równo-
leg³ym do prostej lub p³aszczyzny wyznaczonej przez œrodki
elementów promieniuj¹cych. Ca³oœæ jest zamykana w metalowo-
-plastikowej obudowie wyposa¿onej w niezbêdne z³¹cza i ele-
menty mocuj¹ce. Tworzy siê w ten sposób wygodny do transpor-
tu i ³atwy do monta¿u panel. Konstrukcjê dwóch typowych anten
panelowych o polaryzacji pionowej i ±45o (tzw. crosspolar)
przedstawiaj¹, odpowiednio, fotografie a i b na rys. 1. 
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Antena z elementami promieniuj¹cymi zasilanymi wspó³fazo-
wo jest œciœle poprzecznie kierunkowa, tzn. oœ g³ównej wi¹zki
promieniowania jest prostopad³a do p³aszczyzny reflektora
i wzd³u¿nej osi panelu/anteny. Przy pionowym ustawieniu pane-
lu oœ wi¹zki jest wiêc skierowana równolegle do powierzchni zie-
mi. Po¿¹dane nachylenie (tilt) wi¹zki w kierunku ziemi mo¿na
uzyskaæ dwoma sposobami: 1) mechanicznie odchylaj¹c panel
od pionu lub 2) pochylaj¹c wi¹zkê elektrycznie. Drugi sposób wy-
maga zasilania poszczególnych elementów anteny z progresj¹
fazy. Na rynku s¹ oferowane anteny z wi¹zk¹ pochylon¹ elek-
trycznie o kilka-kilkanaœcie stopni [1]. 

Liczba elementów promieniuj¹cych w pojedynczym panelu,
a wiêc i rozmiary panelu, zale¿¹ od po¿¹danego kszta³tu jego
charakterystyki promieniowania. Chodzi tutaj przede wszystkim
o szerokoœæ g³ównej wi¹zki w p³aszczyŸnie pionowej i poziomej.
Rozbudowa panelu wzd³u¿ powoduje zawê¿anie wi¹zki w p³asz-
czyŸnie pionowej, natomiast rozbudowa w poprzek – zmniejsze-
nie szerokoœci wi¹zki w p³aszczyŸnie poziomej. W¹skie wi¹zki
w p³aszczyŸnie poziomej uzyskuje siê tak¿e buduj¹c anteny z³o-
¿one z dwóch paneli ustawionych obok siebie. Oczywiœcie, zmia-
na szerokoœci wi¹zki g³ównej przek³ada siê na wartoœæ kierunko-
woœci i zysku energetycznego anteny. 

Wiod¹cym, dominuj¹cym na rynku producentem anten stacji
bazowych jest firma Kathrein [1]. Budowa sektorowych anten
panelowych tego producenta najczêœciej odpowiada jednej
z trzech konfiguracji reprezentowanych schematycznie na rys. 2
przez modele siatkowe wybranych anten. Zwracamy tutaj uwagê
przede wszystkim na regularn¹ budowê anten, charakterystycz-
n¹ dla uk³adów antenowych – ka¿da z anten sk³ada siê z iden-
tycznych, po³¹czonych ze sob¹ modu³ów-komór, przy czym licz-
ba elementów promieniuj¹cych w pojedynczej komorze wynosi
1 lub 2 dla anten o polaryzacji pionowej i 4 pary w przypadku an-
ten o polaryzacji ±45o. Anteny/panele o polaryzacji pionowej ma-
j¹ zwykle od dwóch do oœmiu komór, natomiast panele crosspo-
lar od jednej do czterech komór. 

MODELOWANIE ANTEN

Najbardziej stosownym podejœciem do analizy anten i ich uk³a-
dów, wykorzystuj¹cym du¿e mo¿liwoœci wspó³czesnych metod

elektrodynamiki obliczeniowej, jest „rygorystyczne” pe³nofalowe
modelowanie numeryczne. Technika modelowania, dostosowa-
na do potrzeb analizy anten stacji bazowych, to dobrze znana
metoda równañ ró¿niczkowo-ca³kowych po³¹czona z metod¹
momentów i koncepcj¹ modelowania siatkowego powierzchni
przewodz¹cych (wire-grid modelling) [2]. Koncepcja ta polega na
zastêpowaniu przewodz¹cych p³atów drobnooczkow¹ siatk¹
przewodz¹c¹ (rys. 2). Dziêki temu obiekty promieniuj¹ce (ante-
ny) zawieraj¹ce takie p³aty mo¿na analizowaæ za pomoc¹ pro-
gramów komputerowych zorientowanych na analizê struktur pro-
mieniuj¹cych z³o¿onych z cienkich przewodów. Struktury takie s¹
wdziêcznym obiektem analizy, poniewa¿ opisuj¹ je, stosunkowo
³atwe do rozwi¹zania, jednowymiarowe równania ró¿niczkowo-
-ca³kowe. Szczegó³owe omówienie metody momentów i zasad
tworzenia modeli siatkowych znajdzie Czytelnik w artyku³ach ze-
branych w [2]. 

Cen¹ za elastycznoœæ, skutecznoœæ i wiarygodnoœæ naszkico-
wanej wy¿ej metody modelowania numerycznego s¹, ogólnie
bior¹c, spore zasoby komputerowe (czas obliczeñ, pamiêæ) wy-
magane do jej implementacji. WyraŸnie oszczêdniejsz¹ gospo-
darkê tymi zasobami umo¿liwia podejœcie zaproponowane w [3]
i [4], rekomendowane nastêpnie w projekcie normy europejskiej
[5] jako jedna z technik wyznaczania pola w bliskim s¹siedztwie
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OO Rys. 1. Budowa wybranych anten panelowych – o polaryzacji pio−
nowej (a) i polaryzacji ±45o (b) 

OO Rys. 2. Modele siatkowe typowych anten panelowych: a), b) pio−
nowej; c) ±45o

OO Rys. 3. Szkic objaśniający oszczędny sposób wyznaczania rozkła−
du pola w sąsiedztwie anteny panelowej. Pole od anteny złożonej
z czterech modułów (a) można wyznaczyć, odpowiednio składając
składowe pola od jednego modułu obliczone w czterech punktach (b)



anten stacji bazowych. Podejœcie to opiera siê na za³o¿eniu, ¿e
sprzê¿enie elektromagnetyczne miêdzy poszczególnymi modu-
³ami-komorami anteny, o których mowa wy¿ej, jest pomijalnie
ma³e. Zasadnoœæ tego za³o¿enia w odniesieniu do ró¿nych typów
anten stacji bazowych telefonii komórkowej starannie przebada-
no z pozytywnym skutkiem w pracy [6]. Dziêki zaniedbaniu
sprzê¿eñ miêdzy komorami analizê anteny sk³adaj¹cej siê z wie-
lu komór mo¿na sprowadziæ do analizy pojedynczej komory, po-
le zaœ w bliskim s¹siedztwie ca³ej anteny mo¿na wyznaczyæ sk³a-
daj¹c pola od pojedynczej komory obliczone w kilku odpowiednio
wybranych punktach, jak to pogl¹dowo ilustruj¹ szkice przedsta-
wione na rys. 3. Obraz pola wokó³ anteny uzyskuje siê przy tym
przy wyraŸnie mniejszym zaanga¿owaniu pamiêci komputera
i w czasie wyraŸnie krótszym ni¿ w przypadku analizy modeli pe³-
nych anteny – dla rozbudowanych anten zysk na czasie i pamiê-
ci jest kilkunastokrotny. 

ROZKŁADY POLA W SĄSIEDZTWIE
ANTEN

Znajomoœæ rozk³adu pola w s¹siedztwie pojedynczej, odosob-
nionej anteny stacji bazowej jest niezbêdnym i niekiedy wystar-
czaj¹cym warunkiem racjonalnej oceny sytuacji nara¿eniowej
w pobli¿u stacji. Rozk³ady pola w otoczeniu wybranych anten wy-
znaczono za pomoc¹ programu komputerowego, implementuj¹-
cego opisane wy¿ej podejœcie „pe³nofalowe” i dostosowanego do
analizy struktur cienkoprzewodowych. Dla ka¿dej z analizo-
wanych anten wyznaczono rozk³ad natê¿enia pola elektryczne-
go, magnetycznego i gêstoœci strumienia mocy. We wszystkich
przypadkach moc na zaciskach wejœciowych anteny unormowa-
no do 1 W. 

Obliczenia numeryczne wykonano dla modeli wybranych an-
ten firmy Kathrein, reprezentatywnych dla rodzin Eurocell Pa−
nels i F−Panels [1]. Eurocell Panels to rodzina anten panelowych
o polaryzacji pionowej (oznaczenie katalogowe V−Pol), oferowa-
nych na zakresy czêstotliwoœci 870–960 MHz i 806–960 MHz.
Anteny charakteryzuj¹ siê zyskiem energetycznym od 6,5 do
18,5 dBi. Niektóre z nich maj¹ elektrycznie pochylon¹ wi¹zkê –
najczêœciej o 6o lub 9o. Model siatkowy anteny Eurocell Panel
o oznaczeniu katalogowym 730 370, przeznaczonej na zakres
870–960 MHz, przedstawiono na rys. 2a). 

F-Panels to rodzina anten panelowych o polaryzacji pionowej
(V-Pol) lub ±45o (X−Pol), przeznaczonych na zakres czêstotliwo-
œci 1710–1900 MHz. Anteny te charakteryzuj¹ siê zyskiem ener-
getycznym od 8 do 22 dBi i k¹tem po³owy mocy w p³aszczyŸnie
poziomej 33o, 65o i 90o. Niektóre z nich maj¹ elektrycznie pochy-
lon¹ wi¹zkê – najczêœciej o 2o, rzadziej o 4o lub 6o. Dwie anteny
z rodziny F-Panels, tj. o oznaczeniach 734 314 i 739 494,
przedstawiaj¹ odpowiednio fotografie a) i b) na rys. 1. Pomijaj¹c
ró¿ne liczby elementarnych modu³ów/komór nietrudno stwier-
dziæ, ¿e budowa anten odpowiada konfiguracjom modeli siatko-
wych b) i c) pokazanym na rys. 2. 

Prezentacjê wyników analizy rozpoczniemy od wyników otrzy-
manych dla modelu wspomnianej wy¿ej anteny sektorowej Euro-
cell Panel V-Pol 730 370, zbudowanej (patrz rys. 2) z czterech
wspó³liniowych dipoli umieszczonych przed prostok¹tnym ekra-
nem. Antena ma zysk energetyczny równy 14 dBi, a 3-decybe-
lowe szerokoœci jej wi¹zki g³ównej w p³aszczyznach pionowej
i poziomej wynosz¹ odpowiednio 13o i 90o. Gabaryt anteny (wy-
sokoœæ × szerokoœæ × g³êbokoœæ) to 1294 × 258 × 103 mm. 

Na rys. 4 przedstawiono rozk³ady skutecznej wartoœci natê¿e-
nia pola elektrycznego E w s¹siedztwie anteny w g³ównych
p³aszczyznach E i H, tj. odpowiednio pionowej i poziomej. Ana-
logiczne rozk³ady – tym razem dla gêstoœci mocy S przedsta-
wiono na rys. 5. W polu rysunków wrysowano izolinie wartoœci
E i S powi¹zanych zale¿noœci¹ S = E2/η0, w której η0 ≈

= 377 Ω oznacza impedancjê w³aœciw¹ wolnej przestrzeni. Pod-
kreœlmy wyraŸnie, ¿e rozk³ady E i S wyznaczono niezale¿nie,
w wyniku rygorystycznych obliczeñ, w których uwzglêdniano
wszystkie sk³adowe pola bliskiego anteny. Z drugiej strony war-
to zauwa¿yæ, ¿e przebiegi odpowiadaj¹cych sobie izolinii, po-
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OO Rys. 4. Rozkład skutecznej wartości natężenia pola elektryczne−
go w sąsiedztwie anteny Eurocell Panel V−Pol 730 370: a) w głównej
płaszczyźnie E, b) w głównej płaszczyźnie H dla P = 1 W 

OO Rys. 5. Rozkład gęstości mocy w sąsiedztwie anteny Eurocell Pa−
nel V−Pol 730 370: a) w głównej płaszczyźnie E, b) w głównej płasz−
czyźnie H (P = 1 W) 
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Na rys. 6 przedstawiono rozk³ad natê¿enia pola elektrycznego
w s¹siedztwie anteny 735 908. Jest to antena o budowie i para-
metrach elektrycznych identycznych z 730 370, ale z wi¹zk¹
pochylon¹ elektrycznie o 12o. Podobnie jak w poprzednio przed-
stawionym przypadku rozk³ad gêstoœci mocy w otoczeniu anteny
praktycznie jest odpowiednio przeskalowan¹ replik¹ rozk³adu 
pola elektrycznego. Znacz¹ca ró¿nica miêdzy tymi rozk³adami
ujawnia siê tylko w odleg³oœci do kilkunastu centymetrów od 
anteny. 

Przyk³adem anteny na pasmo 1800 MHz jest VPol F-Panel
734 314 (patrz fot. a) na rys. 1). Jest to antena o zysku 18 dBi
i 3-decybelowych szerokoœciach wi¹zki g³ównej w p³aszczyznach
pionowej i poziomej, odpowiednio 6,5o i 65o. Gabaryt anteny (wy-
sokoœæ × szerokoœæ × g³êbokoœæ) to 1302 × 155 × 36 mm. Roz-
k³ad natê¿enia pola elektrycznego w s¹siedztwie anteny przed-
stawiono na rys. 7. 

Zaawansowane, pe³nofalowe metody modelowania nume-
rycznego s¹ z ró¿nych powodów ma³o przydatne do choæby
zgrubnej, rutynowej oceny warunków ekspozycji w polu stacji
bazowych. W poprzedniej czêœci tego opracowania przedstawio-
no dwa dobrze znane, bardzo proste modele rekomendowane
w [5] do rutynowych analiz, tj. model fali kulistej i model fali cylin-
drycznej. Dla wygody Czytelnika powtórzymy tutaj odpowiednie
formu³y: 
M model fali kulistej 

(1) 

M model fali cylindrycznej

(2) 

We wzorach (1) i (2) S oznacza gêstoœæ mocy na kierunku
maksymalnego promieniowania w odleg³oœci r od smuk³ej, piono-
wej anteny (panelowej) o wysokoœci h, charakteryzuj¹cej siê zy-
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OO Rys. 6. Rozkład skutecznej wartości natężenia pola elektryczne−
go w sąsiedztwie anteny Eurocell Panel V−Pol 735 908: a) w głów−
nej płaszczyźnie E, b) w głównej płaszczyźnie H dla P = 1 W 

OO Rys. 7. Rozkład skutecznej wartości natężenia pola elektryczne−
go w sąsiedztwie anteny V−Pol F−Panel 734 314: a) w głównej płasz−
czyźnie E, b) w głównej płaszczyźnie H dla P = 1 W

OO Rys. 8. Przebiegi gęstości mocy w funkcji odległości od anteny
730 370 na kierunku jej maksymalnego promieniowania, wyznaczo−
ne metodą rygorystyczną i według modeli/wzorów uproszczonych:
a) dla odległości do 3 m, b) dla odległości do 10 m

wi¹zanych wy¿ej podan¹ zale¿noœci¹, s³uszn¹ w polu dalekim
Ÿród³a, s¹ praktycznie identyczne nawet w niewielkiej odleg³oœci
od badanej anteny. 
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skiem energetycznym G i k¹tem po³owy mocy w p³aszczyŸnie
poziomej równym φ1/2, zasilanej moc¹ P. Oba wzory/modele da-
j¹ tak¹ sam¹ gêstoœæ mocy w odleg³oœci

(3) 

od anteny. 
Interesuj¹c¹ i wa¿n¹ spraw¹ jest oszacowanie dok³adnoœci

i okreœlenie granic stosowalnoœci obu elementarnych modeli.
Nietrudno to zrobiæ, porównuj¹c wyniki otrzymane wed³ug wzo-
rów (1) i (2) z wynikami pe³nofalowej analizy reprezentatywnych
anten stacji bazowych. 

Na rys. 8 zestawiono przebieg gêstoœci mocy w funkcji odle-
g³oœci na kierunku maksymalnego promieniowania anteny
730 370, odpowiadaj¹cy rozk³adowi przedstawionemu na rys. 5,
z przebiegami wyznaczonymi wed³ug wzorów (1) i (2). Jak widaæ,
model fali kulistej, czyli formu³a powszechnie stosowana w obli-
czeniach pola w obszarze dalekim, daje znakomite wyniki w za-
kresie odleg³oœci nie mniejszych ni¿ rc (4,1 m dla analizowanej
anteny). Powœci¹gliwie mo¿na go stosowaæ tak¿e dla odleg³oœci
mniejszych ni¿ rc. Bardzo blisko anteny model fali kulistej wyraŸ-
nie przeszacowuje gêstoœæ mocy, natomiast znakomite wyniki
daje tutaj model fali cylindrycznej. Taki charakter przebiegów gê-
stoœci mocy wyznaczonych wed³ug (1) i (2) obserwuje siê dla
wszystkich przebadanych przez autora modeli anten stacji bazo-
wych. Ze wzglêdu na krytyczne znaczenie odleg³oœci rc, wyzna-
czaj¹cej granicê stosowalnoœci (z bardzo dobrym skutkiem) mo-
delu fali kulistej, w tabeli 1 zestawiono parametry kilkunastu re-
prezentatywnych anten oferowanych przez firmê Kathrein wraz
z odleg³oœci¹ rc obliczon¹ dla tych anten wed³ug wzoru (3). Do-
k³adniejsza analiza pokazuje, ¿e dobre oszacowanie rc mo¿na
otrzymaæ ze wzoru:

rc = 0,8h2/λ . (4) 

Odleg³oœæ tê mo¿na przyj¹æ za granicê pola dalekiego typo-
wych anten stacji bazowych telefonii komórkowej. Otrzymujemy

wiêc odleg³oœæ 2,5 raza mniejsz¹ ni¿ wynikaj¹ca z ortodoksyjne-
go oszacowania 2h2/λ. Obie odleg³oœci, obliczone dla anten
Eurocell Panel 900 przy czêstotliwoœci 945 MHz oraz anten
F-Panel 1800 przy czêstotliwoœci 1840 MHz, tak¿e zestawiono
w tabeli 1. 

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZNE

Na potrzeby tego opracowania wydaje siê uzasadnione wpro-
wadzenie pojêcia odleg³oœci bezpiecznej od anteny (ogólnie – od
urz¹dzenia wytwarzaj¹cego promieniowanie elektromagnetycz-
ne). Przez odleg³oœæ bezpieczn¹ rozumiemy odleg³oœæ okreœlaj¹-
c¹ granicê wystêpowania promieniowania o dopuszczalnej inten-
sywnoœci. Inaczej mówi¹c, odleg³oœæ bezpieczna to najmniejsza
odleg³oœæ od Ÿród³a, dla której intensywnoœæ promieniowania
osi¹ga graniczny dopuszczalny poziom. Ze wzglêdu na kierunko-
we w³aœciwoœci Ÿróde³ promieniowania elektromagnetycznego
bezpieczne odleg³oœci w ró¿nych kierunkach od Ÿród³a s¹ z regu-
³y ró¿ne i w ogólnym przypadku wyznaczaj¹ granicê przestrzen-
nego obszaru wystêpowania promieniowania o dopuszczalnej in-
tensywnoœci. 

Odleg³oœæ bezpieczn¹ rb na kierunku maksymalnego promie-
niowania anteny mo¿na bez trudu wyznaczyæ na podstawie wzo-
ru (1) albo (2), wprowadzaj¹c w nim w miejsce S najwiêksz¹
dopuszczaln¹ w konkretnych warunkach gêstoœæ mocy Smax.
W celu powi¹zania odleg³oœci rb ze standardowymi mocami na-
dajników pracuj¹cych w sieciach GSM 900 i DCS 1800, wpro-
wadzimy do odpowiednich wzorów wartoœæ Pn mocy wyjœciowej
nadajnika oraz straty L mocy na drodze miêdzy wyjœciem nadaj-
nika a zaciskami anteny. W ten sposób na podstawie wzoru (1)
otrzymujemy:

(5) 
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OO Tabela 1. Parametry typowych anten panelowych i odpowiadające im odległości charakterystyczne, o których mowa w tekście

Typ anteny
φφ1/2
[o]

G
[dBi]

h
[mm]

2h2/λλ
[m]

rc
[m]

0,8h2/λλ
[m]

Eurocell VPol Panel 900

730 676 65 9 264 0,44 0,19 0,18

730 360 65 12,5 654 2,7 1,0 1,1

730 368 65 15,5 1294 10,5 4,1 4,2

730 691 65 17 1934 23,6 8,8 9,4

730 376 65 18,5 2574 41,7 16,5 16,7

730 370 90 14 1294 10,5 4,1 4,2

732 967 90 15,5 1934 23,6 8,6 9,4

730 378 90 17 2574 41,7 16,1 16,7

730 374 120 13 1294 10,5 4,3 4,2

737 385 120 14,5 1934 23,6 9,1 9,4

739 856 120 15,5 2254 32,0 13,3 12,8

730 382 120 16 2574 41,7 17,1 16,7

VPol F−Panel 1800

739 134 33 21 1302 20,8 7,5 8,3

734 304 65 10 182 0,41 0,16 0,16

734 310 65 15,5 662 5,4 2,1 2,2

734 314 65 18 1302 20,8 7,4 8,3

734 319 90 8 182 0,41 0,14 0,16

734 320 90 11 342 1,43 0,54 0,57

734 328 90 16,5 1302 20,8 7,3 8,3

1804
= 1/2φGh

r c

.
4
10

=
10

max

–LG

n
b S

P
r

dBdB

π
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Wychodz¹c natomiast z modelu fali cylindrycznej, tj. wzoru (2),
otrzymujemy:

(6) 

W tabeli 2 zestawiono odleg³oœci bezpieczne obliczone we-
d³ug wzoru (5) dla ró¿nych wartoœci mocy nadajników GSM 900
i DCS 1800 i czterech reprezentatywnych wartoœci zysku ener-
getycznego wspó³pracuj¹cej z nim anteny. Do obliczeñ przyjêto
straty mocy na drodze nadajnik–antena L = 3 dB. Dla ka¿dej war-
toœci mocy nadajnika i zysku anteny w tabeli podano dwie odle-
g³oœci: jedn¹ – odpowiadaj¹c¹ dopuszczalnym w œrodowisku
wartoœciom gêstoœci mocy wed³ug zaleceñ ICNIRP [7] i zgodnej
z nimi rekomendacji UE [8] (4,5 W/m2 dla f = 900 MHz
i 9 W/m2 dla f = 1800 MHz), drug¹ – odpowiadaj¹c¹ kryterium
ochronnemu przyjêtemu w Polsce [9], okreœlaj¹cemu dopusz-
czaln¹ gêstoœæ mocy, jaka mo¿e wystêpowaæ w œrodowisku na
0,1 W/m2. Porównanie zestawionych w tabeli odleg³oœci potwier-
dza znan¹ nie od dzisiaj prawdê, ¿e regulacja krajowa jest wy-
raŸnie bardziej restrykcyjna ni¿ zalecenia ICNIRP i rekomenda-
cja UE. Skutkiem tego odleg³oœci bezpieczne wyznaczone sto-
sownie do [9] s¹ bez ma³a 7 i 10 razy wiêksze (odpowiednio dla
GSM 900 i DCS 1800) od tych, które spe³niaj¹ zalecenia [7]
i [8]. Warto równie¿ dodaæ, ¿e odleg³oœci bezpieczne obliczone
wed³ug wzoru (5) s¹ czêsto zawy¿one. Wystêpuje to wtedy, gdy
z tego wzoru otrzymujemy odleg³oœæ mniejsz¹ od odleg³oœci rc
podanej w tabeli 1 dla konkretnej anteny, a przyczyn¹ oszacowa-
nia w tej sytuacji odleg³oœci bezpiecznej z nadmiarem jest to, ¿e
model fali kulistej przeszacowuje gêstoœæ mocy dla odleg³oœci od
anteny wyraŸnie mniejszych od rc. Przyk³adowo, odleg³oœæ bez-
pieczna wyznaczona wed³ug (5), odpowiadaj¹ca Smax = 4,5 W/m2

dla anteny 730 370 (G = 14 dBi, φ1/2 = 90o), wspó³pracuj¹cej
z nadajnikiem o mocy 20 W, wynosi 2,1 m, czyli mniej ni¿ odle-
g³oœæ rc (= 4,1 m) dla tej anteny. Nietrudno sprawdziæ, ¿e model
fali cylindrycznej daje w odleg³oœci 2,1 m gêstoœæ mocy 2,3 W/m2,
natomiast 4,5 W/m2 w odleg³oœci o metr mniejszej, tj. 1,1 m.

Analogiczne obliczenia dla innej anteny, tzn. 730 374 (G = 13 dBi,
φ1/2 = 120o) daj¹ oszacowanie bezpiecznej odleg³oœci na 1,9 m
wed³ug modelu fali kulistej i 0,82 m, gdy pos³ugujemy siê mode-
lem fali cylindrycznej. Szacowanie bezpiecznej odleg³oœci w naj-
bli¿szym s¹siedztwie anteny wed³ug modelu fali kulistej jest wiêc
konserwatywne i wprowadza spory margines bezpieczeñstwa. 

Wartoœci zestawione w tabeli 2 okreœlaj¹ odleg³oœci bezpiecz-
ne na kierunku osi g³ównej wi¹zki anteny, tj. na kierunku jej mak-
symalnego promieniowania. Oczywiœcie poziom promieniowania
poza wi¹zk¹ g³ówn¹ jest du¿o mniejszy, co przek³ada siê na
mniejsze odleg³oœci bezpieczne. Poziom promieniowania w ob-
szarze listków bocznych anten stacji bazowych jest z regu³y kil-
kanaœcie decybeli mniejszy od poziomu promieniowania w osi
wi¹zki g³ównej. Wynika st¹d, ¿e odleg³oœæ bezpieczn¹ w obsza-
rze listków bocznych mo¿na szacowaæ jako minimum 4–5 razy
mniejsz¹ od odleg³oœci wyznaczonej w osi wi¹zki g³ównej. 

Bior¹c wszystkie poczynione wy¿ej uwagi mo¿na – na podsta-
wie danych zestawionych w tabeli 2 – sformu³owaæ roboczy
wniosek, ¿e bezpieczne odleg³oœci od anten stacji bazowych,
oszacowane na kierunku maksymalnego promieniowania anteny
wed³ug zagranicznych zaleceñ ochronnych, na ogó³ nie przekra-
czaj¹ oko³o 5–6 m dla GSM 900 i oko³o 3 m dla DCS 1800. Po-
za wi¹zk¹ g³ówn¹, tj. w obszarze listków bocznych, odleg³oœci te
malej¹ do oko³o 1 m. Do analogicznej konkluzji dochodzi Jokela
i in. [10]. Jeœli odleg³oœci bezpieczne szacowaæ wed³ug znacznie
bardziej rygorystycznych przepisów krajowych, to otrzymamy
oko³o 40 m i 28 m w osi wi¹zki g³ównej i oko³o 7 m i 5 m w ob-
szarze listków bocznych anten stacji, odpowiednio GSM 900
i DCS 1800. 

Prognoza/ocena sytuacji nara¿eniowej przez badanie rozk³a-
du pola w otoczeniu Ÿród³a promieniowania – bez uwzglêdnienia
obecnoœci obiektu podlegaj¹cego ekspozycji – jest w kontekœcie
zaleceñ [7] i rekomendacji [8] równoznaczna z rozpoznaniem
rozk³adu wartoœci wielkoœci pochodnych, tj. natê¿enia pola elek-
trycznego, magnetycznego i gêstoœci mocy. Ocena sytuacji na
podstawie takiego rozpoznania nie ma, w œwietle [7] i [8], charak-
teru rozstrzygaj¹cego w tym sensie, ¿e przekroczenie w jakimœ
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OO Tabela 2. Bezpieczne odległości (w metrach) od anten stacji ba−
zowych

Moc
nadajnika
[W]

8 12 16 20

Zysk ener−
getyczny

anteny
[dB]

GSM 900

80 2,1 | 14 3,4 | 22 5,3 | 36 8,4 | 57

40 1,5 | 10 2,4 | 16 3,8 | 25 6,0 | 40

20 1,1 | 7,1 1,7 | 11 2,7 | 18 4,2 | 28

10 0,75 | 5,0 1,2 | 8,0 1,9 | 13 3,0 | 20

5 0,53 | 3,5 0,84 | 5,6 1,3 | 8,9 2,1 | 14

2,5 0,37 | 2,5 0,59 | 4,0 0,94 | 6,3 1,5 | 10

DCS 1800

20 0,75 | 7,1 1,2 | 11 1,9 | 18 3,0 | 28

10 0,53 | 5,0 0,84 | 8,0 1,3 | 13 2,1 | 20

5 0,37 | 3,5 0,59 | 5,6 0,94 | 8,9 1,5 | 14

2,5 0,26 | 2,5 0,42 | 4,0 0,66 | 6,3 1,1 | 10

Uwagi: 
1) za³o¿ono, ¿e straty mocy miêdzy wyjœciem nadajnika a zaciskami

anteny wynosz¹ 3 dB 
2) odleg³oœæ po lewej stronie pionowej kreseczki odpowiada kryteriom

ochronnym przyjêtym w Unii Europejskiej, a odleg³oœæ po prawej
kryteriom przyjêtym w Polsce OO Rys. 9. Model voxelowy anteny Eurocell Panel V−Pol 730 368

z umieszczonym blisko niej prostopadłościennym fantomem
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miejscu (obszarze) dopuszczalnego poziomu którejœ z wielkoœci
pochodnych nie oznacza przekroczenia dopuszczalnej wartoœci
wielkoœci dozymetrycznej, jak¹ jest SAR. Inaczej mówi¹c, oceny
warunków ekspozycji w obszarze, gdzie odnotowuje siê przekro-
czenie dopuszczalnego poziomu wielkoœci pochodnej, nale¿y
dokonaæ na podstawie obserwacji podstawowej wielkoœci dozy-
metrycznej – oczywiœcie przy uwzglêdnieniu obecnoœci obiektu
podlegaj¹cego ekspozycji. Odmiennie przedstawia siê sprawa
wed³ug przepisu krajowego [9], zgodnie z którym ocena sytuacji
nara¿eniowej na podstawie rozk³adu gêstoœci mocy w otoczeniu
Ÿród³a ma charakter rozstrzygaj¹cy. 

W celu choæby wstêpnego, jakoœciowego i iloœciowego,
uchwycenia zjawiska absorpcji mocy mikrofalowej przez cia³o
cz³owieka umieszczonego w bezpoœrednim s¹siedztwie anteny
stacji bazowej, wykonano obliczenia rozk³adu pola elektroma-
gnetycznego w otoczeniu modelu anteny Eurocell Panel 730
368 w obecnoœci prostego prostopad³oœciennego fantomu, imitu-
j¹cego tu³ów cz³owieka. Obliczenia wykonano metod¹ FDTD; od-
powiedni do tej metody, voxelowy model uk³adu antena – fantom
przedstawiono na rys. 9. Prostopad³oœcian ma wymiary 70 × 40
× 20 cm, a zape³niaj¹ce go medium o gêstoœci 1 g/cm3 ma para-
metry elektryczne εr = 42 i σ = 0,97 S/m, odpowiadaj¹ce œrednim
wartoœciom parametrów tkanek tu³owia. Przyjêto, ¿e moc dopro-
wadzona do anteny wynosi 1 W. 

Rozk³ady pola elektrycznego wyznaczone w g³ównych przekro-
jach (pionowym i poziomym) uk³adu antena-fantom dla trzech odle-
g³oœci fantomu od anteny przedstawiono na rys. 10, natomiast od-
powiadaj¹ce im rozk³ady SAR we wnêtrzu fantomu – na rys. 11. 

Staranna analiza otrzymanych wyników wskazuje, ¿e bez-
pieczne odleg³oœci od anteny, odpowiadaj¹ce kryteriom ochron-

nym przyjêtym w [7] i [8], wywiedzione z wartoœci SAR dopusz-
czalnych lokalnie i œrednio dla ca³ego cia³a, s¹ kilka razy mniej-
sze od wyznaczonych na podstawie dopuszczalnej wartoœci gê-
stoœci strumienia mocy. Sk³ania to do wniosku, ¿e regulacja kra-
jowa [9] jest – w konfrontacji z [7] i [8] – jeszcze ostro¿niejsza, ni¿
mo¿na by o tym s¹dziæ na podstawie bezpoœredniego porówna-
nia odleg³oœci bezpiecznych zestawionych w tabeli 2. 

✽ ✽ ✽

Zagadnienia oddzia³ywania na cz³owieka i œrodowisko niejoni-
zuj¹cego pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez
urz¹dzenia systemów telefonii komórkowej, tj. terminale/telefony
dorêczne i przewoŸne oraz urz¹dzenia stacji bazowych, od kilku
lat niezmiennie budz¹ ¿ywe zainteresowanie. Niniejszy artyku³
poœwiêcono problematyce zagro¿eñ powodowanych przez sta-
cje bazowe systemów komórkowych, k³ad¹c nacisk na rozpozna-
nie morfologii pola elektromagnetycznego i ocenê sytuacji nara-
¿eniowej w s¹siedztwie anten tych stacji. Podejœcie takie bezpo-
œrednio nawi¹zuje do projektów nowych norm europejskich,
w których okreœlono procedury badania anten stacji bazowych
pod wzglêdem zgodnoœci ze stosownymi przepisami ochronnymi
obowi¹zuj¹cymi w UE. Omówiono kilka metod obliczeniowych
o ró¿nym stopniu z³o¿onoœci, przydatnych do oceny oddzia³ywa-
nia stacji bazowych na œrodowisko. Przedstawiono przyk³ady ich
zastosowania, odnosz¹c otrzymane wyniki do zagranicznych
i krajowych przepisów ochronnych. Przepisy te dobrze nas chro-
ni¹ przed termicznymi skutkami oddzia³ywania niejonizuj¹cego
pola elektromagnetycznego i poprawnie zaprojektowana stacja
bazowa, spe³niaj¹ca wymagania tych przepisów, nie powinna
stanowiæ zagro¿enia, z którym wi¹za³oby siê ryzyko zdrowotne
skojarzone z efektami termicznymi (nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e
krajowe przepisy ochronne s¹ znacznie bardziej restrykcyjne ni¿
rekomendacje i przepisy zagraniczne). Ci¹gle jednak s¹ nieroz-
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OO Rys. 10. Rozkłady pola w układzie z rys. 9: w głównej płaszczyź−
nie pionowej (u góry) i w głównej płaszczyźnie poziomej (u dołu), dla
trzech odległości fantomu od anteny, tj. (od lewej) 5, 10 i 15 cm

OO Rys. 11. Rozkłady SAR we wnętrzu fantomu, odpowiadające roz−
kładom pola z rys. 10
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strzygniête w¹tpliwoœci co do potencjalnie szkodliwych nieter-
micznych, d³ugotrwa³ych oddzia³ywañ s³abych pól elektromagne-
tycznych. W tej interesuj¹cej kwestii autor oddaje pole specjali-
stom w zakresie bioelektromagnetyzmu. 

Autor sk³ada t¹ drog¹ podziêkowanie £ukaszowi Porwolikowi,
Maciejowi Surmie i Dariuszowi Wójcikowi za udostêpnienie ry-
sunków wykorzystanych w tym opracowaniu.
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