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1. Wprowadzenie 

W niniejszym Załączniku opisano metody pomiaru poziomów pól elektromagnetycznych 
(PEM) w otoczeniu punktów dostępowych sieci RLAN 2,4 GHz oraz 5 GHz, a także 
wymagania dotyczące właściwości aparatury stosowanej do wykonywania tych 
pomiarów. 

Metody pomiarów opracowano uwzględniając zalecenia określone w "Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów" (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883) oraz w normach międzynarodowych, 
a w szczególności:  

 PN-EN 50492:2009 +A1:2014. Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów 
natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji 
bazowych. (EN 50492:2008 +A1:2014. IDT). 

 PN-EN 50413:2009 +A1:2014. Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów 
i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagne-
tycznych (0 Hz - 300 GHz). (EN 50413:2008 +A1:2013. IDT). 

Uwaga. Ilekroć w tym Załączniku jest użyte określenie "Rozporządzenie" należy przez 
nie rozumieć ww. Rozporządzenie Ministra Środowiska. 

2. Zalecane warunki wykonywania pomiarów 

Pomiary poziomów PEM należy wykonywać przy dobrej pogodzie (bez opadów 
atmosferycznych). Jeżeli w specyfikacji stosowanej aparatury pomiarowej nie określono 
ostrzejszych ograniczeń, pomiary należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0°C, 
przy wilgotności względnej nie większej niż 75%. 

3. Aparatura pomiarowa  

Aparatura pomiarowa powinna:  

 być użytkowana w warunkach określonych przez producenta; 

 mieć aktualne świadectwo wzorcowania sporządzone zgodnie z wymaganiami 
normy EN ISO/IEC 17025:2005. 

Właściwości użytkowe aparatury przeznaczonej do pomiaru PEM w środowisku są 
zdeterminowane przez właściwości jej dwóch podstawowych części: 

 anteny pomiarowej, 

 miernika natężenia pola elektrycznego o częstotliwości radiowej. 
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Ze względu na cele pracy, w tym wykonanie pomiarów poziomów pól 
elektromagnetycznych (PEM) o częstotliwości radiowej wytwarzanych w środowisku 
przez anteny punktów dostępowych sieci RLAN 2,4 GHz oraz 5 GHz i przeprowadzenie 
oceny zgodności wyznaczonych poziomów z obowiązującymi regulacjami, zestaw 
pomiarowy składający się z anteny pomiarowej i miernika natężenia pola elektrycznego 
powinien: 

 być przyrządem przenośnym z autonomicznym zasilaniem z wbudowanej baterii 
akumulatorów, przeznaczonym do wykonywania pomiarów w terenie (obudowa 
odporna na uderzenia i kurz); 

 umożliwiać wykonanie pomiarów PEM wytwarzanych przez instalacje punktów 
dostępowych sieci RLAN w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. 

Wybór anteny do pomiarów poziomów PEM w otoczeniu punktów dostępowych sieci RLAN 

Ze względu na:  

 możliwe lokalizacje punktów pomiarowych względem zainstalowania punktów 
dostępowych sieci RLAN; 

 polaryzacje anten punktów dostępowych; 

 występowanie fal odbitych wewnątrz budynku oraz od obiektów budowlanych 
na zewnątrz budynku, w którym są zainstalowane punkty dostępowe sieci RLAN; 

antena stosowana do pomiarów poziomów PEM wytwarzanych przez punkty dostępowe 
sieci RLAN, w zakresach częstotliwości wykorzystywanych przez urządzenia nadawczo-
odbiorcze tych punktów dostępowych, powinna mieć charakterystykę izotropową.  
Dla potrzeb planowanych pomiarów PEM wytwarzanych przez punkty dostępowe sieci 
RLAN, górną granicą wymaganego zakresu częstotliwości anteny pomiarowej może być 
6 GHz, a dolna nie musi być poniżej 2 GHz.  
W tym zakresie częstotliwości typowa anten pomiarowa o izotropowej charakterystyce 
promieniowania jest wyposażona w trzy ortogonalne dipole, których wyjścia są 
dołączane cyklicznie do miernika natężenia pola.  

Selektywny miernik pól promieniowanych Narda model SRM-3006 

Przedstawione powyżej podstawowe wymagania spełnia selektywny miernik pól 
promieniowanych (Selective Radiation Meter) firmy Narda Safety Test Solutions GmbH 
model SRM-3006 wyposażony w antenę do pomiaru składowej pola elektrycznego 
model 3502/01. 

Specyfikację parametrów tego przyrządu zawiera podręcznik: "SRM-3006 Selective 
Radiation Meter; Operating Manual". Issue: 05/05.2012. Narda Safety Test Solutions 
GmbH. 72793 Pfullingen, Germany. 2012. 
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4. Punkty pomiarowe 

Ustalając lokalizacje punktów pomiarowych dla potrzeb sprawdzenia dotrzymania 
wymagań Rozporządzenia dotyczących poziomów PEM w otoczeniu punktów 
dostępowych sieci RLAN należy uwzględnić następujące ogólne zalecenia: 

 Pomiary powinny być wykonywane wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio pod 
punktami dostępowymi oraz w ich bliskim otoczeniu, a także na zewnątrz 
pomieszczeń, na otwartym powietrzu. 

 Lokalizacje punktów pomiarowych wyznacza się w miejscach dostępnych dla 
ludności, za które uważane są wszystkie miejsca z wyjątkiem tych miejsc, do których 
dostęp ludności jest niemożliwy, zabroniony (zakaz wstępu) lub utrudniony (np. 
teren ogrodzony), lub wymaga posługiwania się sprzętem technicznym (np. drabiną 
lub podnośnikiem) do wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi lub innymi 
powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie (tarasy, balkony, pomieszczenia 
na różnych kondygnacjach budynków, piętrowe parkingi, kładki dla pieszych, itp.). 

Miejsca dostępne dla ludności znajdują się w strefie pola dalekiego anten punktów 
dostępowych. W strefie pola dalekiego promieniowania anteny dominuje fala 
płaska, której wektory pola elektrycznego i magnetycznego są prostopadłe do 
kierunku propagacji fali. Jako granicę tej strefy przyjmuje się odległość R > λ + 2D2/λ,  

gdzie:  D  – jest największym wymiarem anteny AP [m], 
λ  – oznacza długość fali [m], 
R  – jest odległość od środka elektrycznego anteny. 

Np. Jeżeli: D = 15 cm, λ = 12,5 cm (długość fali o częstotliwości 2,4 GHz), to granicą 
strefy pola dalekiego jest R > 48,5 cm.  

W strefie pola dalekiego określone w Rozporządzeniu MŚ parametry 
charakteryzujące PEM: 

– natężenie pola elektrycznego E [V/m], 

– gęstość mocy S [W/m2], 

są związane zależnością: 
2 2E E

S
120π 377

  . 

Zgodnie z Tabelą 2 w Rozporządzeniu w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 
300 GHz parametrem charakteryzującym pole elektromagnetyczne może być 
wartość natężenia pola elektrycznego (E), albo gęstość mocy pola 
elektromagnetycznego (S). W niniejszym opracowaniu jako parametr 
charakteryzujący oddziaływanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach 
wytwarzanych przez anteny punktów dostępowych przyjęto wartość skuteczną pola 
elektrycznego E [V/m]. 

 Należy preferować takie lokalizacje punktów pomiarowych, z których jest 
zapewniona widoczność punktów dostępowych. 

 Osoba wykonująca pomiary i osoby postronne nie wykonujące pomiaru nie powinny 
przesłaniać linii widoczności łączącej antenę pomiarową z punktem dostępowym.  

Zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu w wybranych lokalizacjach pomiary należy 
wykonać przemieszczając antenę przyrządu pomiarowego wzdłuż linii pionowej  
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(w pionach pomiarowych) w punktach pomiarowych położonych na wysokościach od 
0,3 m do 2 m nad powierzchnią ziemi albo nad inną powierzchnią, na której mogą 
przebywać ludzie, przyjmując i notując jako wyniki pomiarów w danej lokalizacji 
maksymalne poziomy poszczególnych zidentyfikowanych składowych pola elektrycznego.   



UD MC Nr 1/DT/2017                                               Program Badań PEM – Załącznik 2 Metodyka pomiarów – RLAN 
 

 

7 / 17 

5. Metoda pomiaru 

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w UE mogą być używane urządzenia RLAN 
o następujących parametrach: 

 W zakresie częstotliwości nadajnika i odbiornika od 2400 MHz do 2483,5 MHz, 
z równoważną mocą promieniowaną izotropowo (e.i.r.p.): ≤ 20,0 dBm (100 mW)/*; 
bez ograniczeń dotyczących miejsca instalacji wewnątrz lub na zewnątrz 
pomieszczeń./**  

 W zakresie częstotliwości nadajnika i odbiornika od 5150 MHz do 5350 MHz, 
z równoważną mocą promieniowaną izotropowo (e.i.r.p.): ≤ 23,0 dBm (200 mW)/*; 
dopuszczalne stosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń./** 

 W zakresie częstotliwości nadajnika i odbiornika od 5470 MHz do 5725 MHz 
z równoważną mocą promieniowaną izotropowo (e.i.r.p.): ≤ 30,0 dBm (1 W)/*; 
dopuszczalne stosowanie zarówno wewnątrz, jak również na zewnątrz 
pomieszczeń./** 

/* Maksymalna moc emisji nadajnika (moc w czasie "burst"). 
/** Zgodnie z Decyzją ECC/DEC/(04)08 z dnia. 9.07.2004 r. z późn. zmianami. 

Urządzenia RLAN wykorzystują kanały radiowe do nadawania i odbioru w trybie 
z podziałem czasu (TDD). Punkt dostępowy RLAN, nadaje zawsze w regularnych 
odstępach czasu ramkę sygnału identyfikującego sieć (beacon frame), niezależnie czy 
jest, czy nie jest, w trakcie sesji komunikacji danych z terminalem/terminalami. Po tym 
sygnale mogą być nadawane dane do terminali, następnie odbierane dane z terminali, 
Współczynnik wypełnienia emisji definiowany jako stosunek czasu nadawania (TTX) do 
okresu powtarzania ramki sygnału identyfikacji (TBEACON), a więc także średnia moc emisji, 
zmienia się zależnie od aktualnych potrzeb sieci. Jednakże moc średnia emisji punktu 
dostępowego, niezależnie od obsługiwanego ruchu jest zawsze mniejsza od szczytowej 
mocy emisji zmierzonej podczas ramki sygnału identyfikacji sieci. Zatem wyniki pomiaru 
określone na podstawie mocy sygnału identyfikującego sieć są zawsze przyjmowane 
z nadmiarem.  

Na Rys. 1 oraz Rys. 2 przedstawiono przykładowe sygnały identyfikacji, zarejestrowane  
na częstotliwości F = 2417 MHz, podczas pracy punktu dostępowego bez zestawionej 
sesji połączenia z terminalem. Współczynnik wypełnienia: δ = TTX / TBEACON = 1,6 ms / 
102,5 ms ≈ 1,6%. 

Na Rys. 3 oraz Rys. 4 przedstawiono przykładowe sygnały identyfikacji, zarejestrowane  
na częstotliwości F = 2417 MHz, podczas pracy punktu dostępowego bez zestawionej 
sesji połączenia z terminalem w czasie 500 ms oraz 1 s – można zaobserwować 
powtarzanie sygnałów identyfikacji w regularnych odstępach czasu. 

Na Rys. 5 oraz Rys. 6 przedstawiono przykładowe sygnały transmisji danych, 
zarejestrowane na częstotliwości F = 2417 MHz, podczas zestawionej sesji połączenia 
punktu dostępowego z terminalem w trybie wysyłania/odbierania danych przez punkt 
dostępowy do/z terminalu. Współczynnik wypełnienia: 1,6% < δ < 100%. 

  



UD MC Nr 1/DT/2017                                               Program Badań PEM – Załącznik 2 Metodyka pomiarów – RLAN 
 

 

8 / 17 

Rys. 1 Zarejestrowana pojedyncza ramka sygnału identyfikacji 

 

Czas nadawania:  
TTX ≈ 1,6 ms 

Rys. 2 Zarejestrowane dwie kolejne ramki sygnału identyfikacji 

 

Czas powtarzania:  
TBEACON ≈ 102,5 ms 
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Rys. 3 Zarejestrowana kolejne ramki sygnału identyfikacji w czasie 500 ms 

 

Rys. 4 Zarejestrowana kolejne ramki sygnału identyfikacji w czasie 1 s 
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Rys. 5 Zestawiona sesji połączenia punktu dostępowego z terminalem w trybie wysyłania 

danych przez punkt dostępowy do terminalu  
– zarejestrowana ramki transmisji danych w czasie 500 ms 

 

Rys. 6 Zestawiona sesji połączenia punktu dostępowego z terminalem w trybie odbierania 
danych przez punkt dostępowy do terminalu  

– zarejestrowana ramki transmisji danych w czasie 500 ms 
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Jako wartość wypadkową (ERLAN) charakteryzującą oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych o częstotliwościach wytwarzanych przez anteny punktów 
dostępowych przyjęto wartość skuteczną pól elektrycznych ERLAN [V/m] obliczaną 
zgodnie z formułą: 

𝐸𝑅𝐿𝐴𝑁 =  √𝐸1
2 + 𝐸2

2 + 𝐸3
2 

gdzie: E1, E2, E3 są zmierzonymi wartościami skutecznymi składowych pola 
elektrycznego w danej lokalizacji dla wymienionych poniżej zakresów częstotliwości 

Lp. 
Fmin Fmax 

[MHz] [MHz] 

1. 2400,0 2483,5 

2. 5150,0 5350,0 

3. 5470,0 5725,0 

w których mogą pracować punkty dostępowe RLAN 2,4 GHz oraz 5 GHz. 

6.  Niepewność pomiarów 

Niepewność standardowa odpowiada standardowej wartości odchylenia (gausowskiego) 
rozkładu prawdopodobieństwa mierzonej wartości.  

Niepewność rozszerzona określa zakres, w którego granicach z określonym 
prawdopodobieństwem znajduje się wartość zmierzona. Zwykle stosuje się 
prawdopodobieństwo 95%. Aby obliczyć granice tak zdefiniowanej niepewności 
rozszerzonej należy oszacowane granice niepewności standardowej pomnożyć przez 
współczynnik k = 1,96.  

Uwaga. W niektórych dokumentach normalizacyjnych do obliczenia granic niepewności 
rozszerzonej zaleca się k = 2.  

Do oszacowania niepewności standardowej pomiarów selektywnych wykonywanych za 
pomocą miernika natężenia pola model SRM-3006 z anteną pomiarową do pomiaru 
składowej pola elektrycznego model 3502/01 uwzględniono składniki przedstawione 
w Tabl. 1 i Tabl. 2. Odpowiednie wartości rozszerzonej niepewności pomiarów podano 
w Tabl. 3. 

  



UD MC Nr 1/DT/2017                                               Program Badań PEM – Załącznik 2 Metodyka pomiarów – RLAN 
 

 

12 / 17 

Tabl. 1 Oszacowanie górnej granicy niepewności pomiaru 

Źródło niepewności Odniesienie 
Wartoś

ć A 
[dB] 

Rozkład 
Dzielnik 

B 

Niepewno
ść 

standardo
wa u = A/B 

u2 

Wyposażenie pomiarowe 

Temperatura  
i wilgotność 
powietrza 

Dokumentacja 
przyrządu 

0,5 
prostokąt

ny 
1,73 0,29 0,08 

Szum tła Eksperyment 0,5 normalny 2 0,25 0,06 

Wzorcowanie 
Świadectwo 
wzorcowania 
przyrządu 

1,2 normalny 2 0,61 0,37 

Kombinowana 
dotycząca 
przyrządu 
pomiarowego z 
anteną  

Dokumentacja 
przyrządu  
2 GHz < F < 4 GHz 

+2,0 normalny 2 1,00 1,00 

Dokumentacja 
przyrządu  
5 GHz < F < 6 GHz 

+2,9 normalny 2 1,45 2,10 

Metoda badania 

Wpływ osoby 
wykonującej 
pomiar 

Eksperyment 0,5 
prostokąt

ny 
1,73 0,29 0,08 

Błąd odczytu 
wskazania 
przyrządu 
pomiarowego 

Przyrząd 
z wyświetlaczem 
cyfrowym 

0,0 trójkątny 2,45 0,0 0,0 

Otoczenie 

Zaburzenie 
pomiaru przez np. 
duże obiekty 
przemieszczające 
się  

Brak dużych 
przemieszczających 
się obiektów 

0,0 
prostokąt

ny 
1,73 0,0 0,0 

Uśrednianie 
przestrzenne 

Pomiar wartości 
maksymalnej 

0,0 
prostokąt

ny 
1,73 0,0 0,0 

Kombinowana niepewność pomiaru uc [dB] 

Dla 2 GHz < F < 4 GHz 
+1,2

6 

Dla 5 GHz < F < 6 GHz  
+1,6

4 

Współczynnik rozszerzenia k dla poziomu ufności 95% 1,96 

Rozszerzona niepewność pomiaru U = k × uc [dB] Dla 2 GHz < F < 4 GHz +2,5 
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Źródło niepewności Odniesienie 
Wartoś

ć A 
[dB] 

Rozkład 
Dzielnik 

B 

Niepewno
ść 

standardo
wa u = A/B 

u2 

Dla 5 GHz < F < 6 GHz  +3,2 
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Tabl. 2 Oszacowanie dolnej granicy niepewności pomiaru 

Źródło niepewności Odniesienie 
Wartoś

ć A 
[dB] 

Rozkład 
Dzielnik 

B 

Niepewno
ść 

standardo
wa u = A/B 

u2 

Wyposażenie pomiarowe 

Temperatura  
i wilgotność 
powietrza 

Dokumentacja 
przyrządu 

0,5 
prostokąt

ny 
1,73 0,29 0,08 

Szum tła Eksperyment 0,5 normalny 2 0,25 0,06 

Wzorcowanie 
Świadectwo 
sprawdzenia 
przyrządu 

1,2 normalny 2 0,61 0,37 

Kombinowana 
dotycząca 
przyrządu 
pomiarowego z 
anteną  

Dokumentacja 
przyrządu  
2 GHz < F < 4 GHz 

–2,6 normalny 2 1,30 1,69 

Dokumentacja 
przyrządu  
5 GHz < F < 6 GHz 

–4,3 normalny 2 2,15 4,62 

Metoda badania 

Wpływ osoby 
wykonującej 
pomiar 

Eksperyment 0,5 
prostokąt

ny 
1,73 0,29 0,08 

Błąd odczytu 
wskazania 
przyrządu 
pomiarowego 

Przyrząd 
z wyświetlaczem 

0,0 trójkątny 2,45 0,0 0,0 

Otoczenie 

Zaburzenie 
pomiaru przez np. 
duże obiekty 
przemieszczające 
się  

Brak dużych 
przemieszczających 
się obiektów 

0,0 
prostokąt

ny 
1,73 0,0 0,0 

Uśrednianie 
przestrzenne 

Pomiar wartości 
maksymalnej 

0,0 
prostokąt

ny 
1,73 0,0 0,0 

Kombinowana niepewność pomiaru uc [dB] 

Dla 2 GHz < F < 4 GHz 
–

1,51 

Dla 5 GHz < F < 6 GHz  
–

2,29 

Współczynnik rozszerzenia k dla poziomu ufności 95% 1,96 

Rozszerzona niepewność pomiaru U = k × uc [dB] Dla 2 GHz < F < 4 GHz –3,0 
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Źródło niepewności Odniesienie 
Wartoś

ć A 
[dB] 

Rozkład 
Dzielnik 

B 

Niepewno
ść 

standardo
wa u = A/B 

u2 

Dla 5 GHz < F < 6 GHz  –4,5 

 

Tabl. 3 Wartości rozszerzonej niepewności pomiarów selektywnych częstotliwościowo 

Zakres częstotliwości 
Rozszerzona niepewność pomiaru 

+U [dB] –U [dB] +U [%] –U [%] 

2 GHz < F < 4 GHz +2,5 –3,0 +33,0 –28,9 

5 GHz < F < 6 GHz +3,2 –4,5 +44,9 –40,3 
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7. Ocena zgodności  

Ocena zgodności polega na porównaniu wartości granicznej (7 V/m) określonej 
w Rozporządzeniu z wynikiem pomiaru wartości średniokwadratowej natężenia pola 
elektrycznego z uwzględnieniem niepewności pomiaru. Zgodnie z przewodnikiem  
ILAC-G8:03/2009 "Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją": 

– zgodność stwierdza się, jeżeli wynik pomiaru zwiększony o rozszerzoną niepewność 
przy poziomie ufności 95% nie przekracza wartości granicznej określonej 
w specyfikacji (w tym przypadku w Rozporządzeniu), 

– niezgodność stwierdza się, jeżeli wynik pomiaru zmniejszony o rozszerzoną 
niepewność przy poziomie ufności 95% przekracza wartości granicznej określonej 
w specyfikacji (w tym przypadku w Rozporządzeniu), 

– jeżeli wynik pomiaru zwiększony/zmniejszony o rozszerzoną niepewność przy 
poziomie ufności 95% zachodzi na wartość graniczną określoną w specyfikacji (w tym 
przypadku w Rozporządzeniu), nie można stwierdzić ani zgodności, ani niezgodności. 

Zgodność lub niezgodność obliczonych wartości skutecznych natężenia pola 
elektrycznego z wartością wymaganą w Rozporządzeniu powinna być zatem oceniana jak 
następuje:  

– warunki dotyczące dopuszczalnych poziomów PEM są dotrzymane jeśli:  

ERLAN < ELIMIT oraz ERLAN+U ≤ ELIMIT (por. przypadek 1 na Rys. 7) 

– warunki dotyczące dopuszczalnych poziomów PEM mogą nie być dotrzymane jeśli:  

ERLAN < ELIMIT oraz ERLAN+U > ELIMIT  (por. przypadek 2 na Rys. 7) 

ERLAN > ELIMIT oraz ERLAN–U < ELIMIT  (por. przypadek 3 na Rys. 7) 

– warunki dotyczące dopuszczalnych poziomów PEM nie są dotrzymane jeśli:  

ERLAN > ELIMIT oraz ERLAN–U > ELIMIT (por. przypadek 4 na Rys. 7) 

gdzie:  

ERLAN obliczona wartość skuteczna dla trzech składowych natężenia pola elektrycznego 
w danym punkcie pomiarowym ERLAN [V/m]; 

𝐸𝑅𝐿𝐴𝑁 = √𝐸1
2 + 𝐸2

2 + 𝐸3
2 

ERLAN+U obliczona wartość skuteczna dla trzech składowych natężenia pola elektrycznego 
w danym punkcie pomiarowym ERLAN [V/m] + rozszerzona niepewność 
pomiarów U; 

ERLAN–U obliczona wartość skuteczna dla trzech składowych natężenia pola elektrycznego 
w danym punkcie pomiarowym ERLAN [V/m] – rozszerzona niepewność 
pomiarów U; 

ELIMIT określona w Rozporządzeniu dopuszczalna wartość skuteczna natężenia pola 
elektrycznego, 7 V/m. 
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Rys. 7 Ilustracja odnośnie sposobu oceny zgodności  
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