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Człowiek a smog elektromagnetyczny

Wstęp

Ogólną nazwę dla zjawisk związanych z oddziaływaniem ciał mających ładu-
nek elektryczny pochodzącą z języka greckiego jest elektryczność (gr. ήλεκτρον 
(elektron) – bursztyn). Jednym z pierwszych badaczy badających siły elektrosta-
tyczne pojawiające się wokół naelektryzowanego (potartego) bursztynu był Tales 
z Miletu (ok. 620 – ok. 540 p.n.e.) [1].

Określenie magnetyzm (gr. μαγνῆτις λίθος) pochodzi od nazwy Magnesia 
(gr. Μαγνησία), która jest jednostką regionalna w Tesalii, w Grecji. Właśnie tam 
wydobywany był występujący powszechnie kamień zawierający związek (ma-
gnetyt), a zjawisko przyciągania kawałków żelaza przez ten rodzaj kamieni znane 
było od starożytności. Eksperymenty z wykorzystaniem magnesów prowadzono 
już w starożytnych Chinach, a wpływ na organizm ludzki obserwował już Hi-
pokrates (460 p.n.e.). Obecna medycyna fizykalna obejmuje różne formy tera-
pii (np. elektroterapia, fototerapia, magnetoterapia, laseroterapia i  in.) [2] oraz 
diagnozowania (np. RTG, MRI magnetic resonance imaging, CT computed tomo-
graphy) wykorzystujące różne PEM.

Naturalne pola EM

Środowisko elektromagnetyczne, które jest właściwe biosferze można okre-
ślić przez natężenia pola: E (elektrycznego) oraz H (magnetycznego). Razem 
tworzą pole elektromagnetyczne (PEM), które wyrażone są czterema równa-
niami Maxwella. Natężenie naturalnego pola elektrycznego przy powierzchni 
ziemi wynosi 100-150 V/m (ulega wahaniom dobowym) i maleje wykładniczo 
z wysokością, i na wysokości 1 km nad ziemią maleje o połowę [3]. Dodatko-
wo, ruch jonów w polu elektrycznym atmosfery jest skierowany pionowo ku po-
wierzchni Ziemi, a przy dobrej pogodzie gęstość prądu przewodzenia wynosi ~ 
(2-3)· 10–16 A/cm2 . Podczas burzy i wyładowań atmosferycznych (piorun, bardzo 
rzadko piorun kulisty [4]) pole E może wzrastać do wartości rzędu 25 kV/m,  
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gdyż w dolnych warstwach chmury burzowej na wysokości 4 km nad powierzch-
nią ziemi, gdzie istniej przewaga ładunków ujemnych, różnica potencjałów mię-
dzy chmurą a ziemią może sięgać 100 MV. Powstaje wtedy wyładowanie elek-
trostatyczne ESD (Electrostatic Discharge) i towarzyszące temu pole elektroma-
gnetyczne LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse) oraz zakłócenia impulsowe 
a widmo może być quasi-ciągłe do wysokich częstotliwości rzędu stek MHz [3].

Indukcja pola magnetostatycznego Ziemi (B) na jej powierzchni wynosi 
~0÷67 µT w zależności od szerokości geograficznej (na biegunie magnetycznym 
B ~ 0. 

Zależność między indukcją magnetyczną (B), a natężeniem pola magnetycz-
nego (H) można wyrazić jako:

B = μ · H                                       
gdzie:

μ – przenikalność magnetyczna ośrodka.

Dodatkowo, pole magnetyczne podlega ciągłym fluktuacjom. Wariacje pola 
mogą być aperiodyczne oraz okresowe. Do zmian aperiodycznych można zali-
czyć burze magnetyczne związane z dryfem prądu w pasach radiacji Van Allena, 
a także z tzw. koronalnymi wyrzutami materii z powierzchni Słońca w kierunku 
Ziemi. Burze magnetyczne przejawiają się w postaci nieregularnych, wysokoam-
plitudowych, gwałtownych zmian natężenia pola magnetycznego, nawet o war-
tości 1000 nT [5], a zwiększona aktywność Słońca może wpływać na zakłócanie 
czułych urządzeń elektronicznych (jako sky noise [6]), a także powstawanie zorzy 
polarnej.

Widmo naturalnych pól elektrycznego i magnetycznego (E i H) istotnych dla 
biosfery mieści się w zakresie 0 -1 kHz [3].

Najprawdopodobniej źródłem (naturalnego) ziemskiego pola magnetyczne-
go (magnetyzmu) są prądy, które płyną w stopionym jądrze naszej planety, które 
składa się z czystego żelaza.

Gdyby nie to pole magnetyczne, to możliwe, że na Ziemi mogłaby nie wystę-
pować atmosfera oraz życie takie jak obecnie znamy (oparte na związkach węgla 
a nie np. krzemu [7]). Jak wykazały wyniki działania sondy MAVEN (Mars Atmo-
sphere and Volatile Evolution), stały strumień wiatru słonecznego przy braku pola 
magnetycznego był głównym czynnikiem ucieczki atmosfery marsjańskiej [8]. 
W  niektórych dzielnicach aglomeracji miejskich, natężenie PEM jest tak wy-
sokie, że mówi się o  „smogu elektromagnetycznym” [9]. Uogólniając, można 
przyjąć, że wszystkie nienaturalne pola elektromagnetyczne (PEM) określane 
są wspólną nazwą smogu elektromagnetycznego (elektrosmogu). Elektrosmog 

 (1)
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może być również utożsamiany ze swoistym zanieczyszczeniem środowiska, któ-
re potencjalnie może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka [10].

PEM mają mocno zróżnicowane właściwości, wynikające głównie z często-
tliwości oraz mocy ich źródeł. 

Wiadomo także, że oddziaływanie elektromagnetyczne obok grawitacji jest 
makroskopowym oddziaływaniem fundamentalnym, a fala jest formą transpor-
tu energii w polu EM i równocześnie jest stanem ośrodka w którym fala się roz-
chodzi.

Ponieważ w każdym żywym organizmie następuje przepływ jonów – ładun-
ków elektrycznych (prądu elektrycznego), zewnętrzne PEM mogą oddziaływać 
na organizmy żywe. Z tego powodu tak ważne są analizy charakteru pól elektro-
magnetycznych, w tym pomiary poziomów mocy, a także oddziaływań PEM na 
organizmy żywe (w obszarze badań biologicznych i medycznych [11]).

Rys. 1. Zakresy częstotliwości [1]

Jedynym promieniowaniem, które może wpłynąć na mutowanie DNA orga-
nizmów żywych jest promieniowanie jonizujące (rys. 1). Zakres częstotliwości 
promieniowania jonizującego: UV, RTG czy Gamma jest znacznie wyższy niż 
promieniowanie mikrofalowe (niejonizujące). 

Bozonem oddziaływania elektromagnetycznego jest foton. Energia fotonu  
fali elektromagnetycznej jest liniową funkcją częstotliwości f i stałej Plancka h. 

Eƒ = h · ƒ 
gdzie:

ƒ – częstotliwość fotonu,
h – stała Plancka 4,136 10-15 eV∙s.

(2)
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Dla częstotliwości 300 GHz, =1,2 10-3 eV, jest o kilka rzędów wielkości mniej-
sza niż energia (2) potrzebna do jonizacji (potencjalnie szkodliwej) w materii 
organicznej (ok 5÷10 eV) [13].

Promieniowanie mikrofalowe jest podstawą działania telekomunikacyjnych 
sieci bezprzewodowych (radiolinie mikrofalowe, sieci: WPAN (Wireless Perso-
nal Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network), WMAN (Wireless 
Metropolitan Area Network), systemy komórkowe (GSM, UMTS, LTE, 5G), sa-
telitarne i nawigacyjne). Obok tego działają systemy radarowe – Radio Detec-
tion And Ranging, a już w niższych zakresach częstotliwości systemy naprowa-
dzania lotniczego ILS Instrument Landing System oraz naziemne stacje nadawcze 
RTV. Oczywiście funkcjonują także urządzenia zagłuszające (jammery) te czę-
stotliwości, pracujące z dużymi mocami.

W obecnych czasach obserwuje się wzrost znaczenia systemów i sieci tele-
komunikacyjnych, które mogą pracować zarówno w  terenie otwartym, w  wa-
runkach gęstej zabudowy miejskiej, jak i we wnętrzach budynków. W ostatnim 
z wymienionych środowisk coraz większą popularność zyskują lokalne sieci bez-
przewodowe WLAN (Wireless Local Area Network), charakteryzujące się łatwą 
i  szybką instalacją, wygodnym użytkowaniem, ciągle doskonalonym i  tanieją-
cym sprzętem i oprogramowaniem, prostotą konfiguracyjną oraz dostępem do 
nielicencjonowanych pasm ISM (Industry, Science, Medicine) i UNII (Unlicensed 
National Information Infrastructure).

Uniezależnienie transmisji danych we wnętrzach budynków od mediów prze-
wodowych pozwoliło na lepsze zagospodarowanie przestrzeni biurowych, po-
mieszczeń laboratoryjnych jednostek naukowych i dydaktycznych, powierzchni 
dużych sklepów, magazynów, dworców czy lotnisk, itp. obiektów.

Istnieje szereg standardów telekomunikacyjnych, które wykorzystują nieli-
cencjonowane pasma radiowe. W pasmach ISM/UNII działają systemy takich 
standardów takich jak: IEEE 802.11, HomeRF, Bluetooth/IEEE 802.15.1, IEEE 
802.15.4/ ZigBee, WirelessHART (Highway Addressable Remote Transducer Pro-
tocol), RFID (Radio–Frequency Identification), WDCT (Worldwide Digital Cord-
less Telecommunications), DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony), Wi-
MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) czy ANT+ (Advanced  
Network Tools).

Wiele z urządzeń opartych na wyżej wymienionych standardach lub działają-
cych w wymienionych pasmach to nie tylko komputery osobiste i osprzęt peryfe-
ryjny pracujący na ich rzecz (myszki, klawiatury, prezentery), ale także: telefony 
komórkowe, tablety PC, netbooki, smartfony, e–booki, palmptopy (PDA), radia 
WiFi, głośniki bezprzewodowe, odbiorniki telewizyjne DLNA (Digital Living 
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Network Alliance), kamery bezprzewodowe dla systemów telewizji przemysłowej 
i  monitoringu – CCTV (Closed-Circuit TeleVision), bezprzewodowe modemy 
PLC (Programmable Logic Controller), elektroniczne nianie z czujnikami ruchu/
oddechu/kamerą wideo, czytniki kodów kreskowych – kolektory danych/inwen-
taryzatory, urządzenia sterujące drogą radiową RPV (Remotely Piloted Vehicle) 
zabawkami, miniaturowymi samolotami/dronami (Wi-fli, Wi-Spi), kuchenki 
mikrofalowe, pasywne czujniki podczerwieni PIR (Passive Infra Red), urządze-
nia diatermii mikrofalowej czy lotnicze i meteorologiczne systemy radarowe.

Analizując właściwości lokalnych sieci bezprzewodowych, można stwier-
dzić, że do ich głównych zalet należy zaliczyć: możliwość ich szybkiej rozbudo-
wy i modyfikacji, duży zasięg oraz nomadyczność stacji abonenckich ST. Waż-
nym atutem tego typu sieci jest ich działanie w nielicencjonowanych pasmach:  
ISM 2.4 GHz oraz UNII 5.2 GHz.

Brak licencjonowania transmisji w  w/w  pasmach prowadzi do ich bardzo 
dużej zajętości. Wynika to z  powszechnego wykorzystania tych pasm w  urzą-
dzeniach różnych standardów, przeznaczonych nie tylko do komunikacji bez-
przewodowej, co w sposób naturalny prowadzi do wzrostu interferencji (rys. 2), 
i tym samym ogranicza zasięg i pośrednio także przepustowości sieci WLAN.

Rys. 2. Przykładowy obraz widma fal elektromagnetycznych w paśmie ISM 2.4 GHz 
z kilkoma pracującymi punktami dostępu AP WLAN, kuchenką mikrofalową oraz mi-

krofonem bezprzewodowym (urządzenie Wi-Spy 2.4x)
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Ponieważ można zaobserwować zwiększenie się liczby urządzeń komuni-
kujących się bezprzewodowo (telefony, urządzenia sieci bezprzewodowych czy 
urządzeń Internetu rzeczy – IoT Internet of things), a  także będących źródłem 
takich pól (np. kuchenka mikrofalowa) konieczne jest staranne modelowanie pól 
elektromagnetycznych.

To, jak rozchodzą się fale radiowe, zależy od ich częstotliwości, polaryzacji 
oraz środowiska radiokomunikacyjnego. Szczegółowe rozpoznanie właściwości 
propagacyjnych środowiska czy to w  terenie otwartym, czy we wnętrzach bu-
dynków ma istotny wpływ na poprawne zaprojektowanie i następnie na wydaj-
ną eksploatację sieci bezprzewodowych – także pod względem kompatybilności 
elektromagnetycznej, jak i dopuszczalnych poziomów PEM. To właściwości toru 
radiowego decydują o wzajemnym rozmieszczeniu i konfiguracji węzłów, w tym 
punktów dostępu AP, w sieciach łączności bezprzewodowej.

Rys. 3. Przykładowy względny spadek mocy nośnej w funkcji odległości w warunkach 
propagacji LOS i trójdrogowości [14]

Warunki propagacyjne, występujące w określonej przestrzeni czy środowisku 
radiokomunikacyjnym, determinują przede wszystkim możliwy do osiągnięcia 
zasięg radiowy (rys. 3) i z tego względu stanowią niezwykle ważny element pro-
cesu planowania i optymalizacji sieci bezprzewodowych.
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W każdym punkcie, w którym ma być zapewniony zasięg radiowy sieci, na-
leży zagwarantować odpowiednio dużą wartość średnią mocy nośnej (Received 
Signal Level), którą można wyznaczyć z zależności:

gdzie:
Pt – poziom mocy stacji nadawczej,
Gr – maksymalny zysk energetyczny anteny odbiorczej,
lr – straty mocy nośnej w fiderze odbiornika,
Gt – maksymalny zysk energetyczny anteny nadawczej,
lt – straty mocy nośnej w fiderze nadajnika,
PL(d) – mediana tłumienia mocy nośnej w torze radiowym wyznaczona w odległo-

ści od nadajnika,
EIRP – moc zastępcza promieniowana izotropowo (Effective Isotropic Radiated Po-

wer),
Pthr (MTR, BER) – czułość odbiornika gwarantująca transmisję danych z określoną 

szybkością przy zadanej bitowej stopie błędów (Bit Error Rate).

Aby osiągnąć możliwość transmisji z  założonymi parametrami, wyznacza 
się stosunek poziomu mocy sygnału (3) do poziomu mocy zakłóceń interferen-
cyjnych i mocy szumów własnych odbiornika (Signal to Interference and Noise 
Ratio).

Wartość można obliczyć według zależności:

gdzie: 
RSL (Received Signal Level) – średni poziom mocy nośnej na wejściu odbiornika,
Npower – poziom mocy szumów własnych odbiornika,
Lt – całkowita moc szumów interferencyjnych,
kB – stała Boltzmana,
Temp – temperatura fizyczna odbiornika w skali Kelwina,
B – szerokość pasma kanału radiowego,
NF – współczynnik szumów odbiornika (Noise Figure).

Rodzaj środowiska radiokomunikacyjnego (miejski, gęstej zabudowy czy 
podmiejski) wpływa na propagację sygnału radiowego. Dodatkowo, poziom 
mocy sygnału RSL zależy od typu anten – zarówno nadawczej, jak i odbiorczej.

Mediana tłumienia zależy także od typu środowiska radiokomunika-
cyjnego oraz od częstotliwości pracy. Przy częstotliwości działania powyżej  
10 GHz, modele propagacyjne powinny uwzględniać wpływ deszczu, mgły oraz 
innych zjawisk fizycznych. Do modelowania średniego spadku mocy w funkcji  

RSL(d) = Pt + Gt – lt – PL(d) + Gr – lr > Pthr(MTR, BER) (3)

SINR = RSL – 10 · log10(Npower + lt) – NF = RSL –10 · log10(kb · Temp · B + lt) – NF

(4)



16 Adam Pieprzycki

odległości od anteny nadawczej w systemach telefonii komórkowej można wy-
brać odpowiedni model propagacyjny [15], np.: model Lee, model Haty, model 
COST231-Haty, model COST231-Walfisha-Ikegamiego czy dokładny model śle-
dzenia promienia (ray tracing) w obszarach silnie zurbanizowanych (centrach 
miast). Dla środowiska propagacyjnego podmiejskiego (na zewnętrz budynków) 
konieczne jest także zapewnienie braku przeszkód nie tylko w linii wzroku LoS 
(Line of Sight), ale także w pierwszej strefie Fresnela, gdyż w tej strefie przenoszo-
na jest największa energia [3]. 

W  ogólności, moc sygnału odebrana w  odległości d od anteny nadawczej 
określić można za pomocą wzoru:

                                              PR(d) = P(d0) ·      

gdzie: 
wartość potęgi γ od środowiska propagacyjnego i jest zawarta w przedziale od 2 do 
5,5, a d0 jest odległością odniesienia (np. 1 m). 

Przy dwudrogowości w systemach komunikacji ruchomej (promień bezpo-
średni i odbity od ziemi), moc odebrana jest odwrotnie proporcjonalna (2) do 
czwartej potęgi odległości (γ=4) [15].

Oddziaływania PEM na organizmy żywe

Rozróżniamy dwa typy oddziaływań PEM na organizmy żywe [3]: 
 − oddziaływanie termiczne, czyli nagrzewanie tkanek (rys. 4) oraz wszystkie 

zmiany związane ze wzrostem temperatury tkanek oraz płynów ustrojowych,
 − oddziaływanie nietermiczne, czyli biologiczne, które są niezależne od pod-

wyższenia temperatury i zachodzą w skali makro i mikro.
Jeżeli przyjąć uproszczony opis człowieka jako jednorodnej bryły, konduk-

tywności (przewodnictwo właściwe) σ=0,5 S/m oraz przenikalności elektrycz-
nej ε =81, a obiekt taki poddać działaniu sinusoidalnie zmiennego w czasie pola 
elektromagnetycznego, to dolna (obiekt jest przewodzący) i górna (obiekt dielek-
tryczny) pulsacja wynosi [10]:

(5)

𝜔𝜔𝑑𝑑 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑓𝑓𝑑𝑑 = σ
100 ∙ ε ≈ 70 MHz  

 

𝜔𝜔𝑔𝑔 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑓𝑓𝑔𝑔 = σ
0,01 ∙ ε ≈ 70 GHz  

 

(6)

(7)
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Należy jednak zauważyć, że przy częstotliwości rzędu GHz przenikalność 
elektryczna może ulegać zwiększeniu z powodu zjawisk dyspersyjnych (zmian 
zależnych od częstotliwości) [10].

Równoważne głębokości wnikania fali do wnętrza ciała ludzkiego [10] przed-
stawiono w tabeli 1.

Tab. 1.  Wartości równoważnej głębokości wnikania [10]

Częstotliwość [Hz] Równoważna głębokość wnikania [m]
50 100

1000 22,4
105 2,4

10 · 106 0,224
300 · 106 0,0035
300 · 109 2,53 · 10-6

Tab. 2.  Zestawienie byłych [16] i  aktualnych [17] dopuszczalnych poziomów PEM 
w środowisku

Częstotliwość

Dopuszczalna 
skuteczna wartość 

natężenia pola 
elektrycznego  

E V/m

Dopuszczalna 
skuteczna wartość 

natężenia pola 
magnetycznego  

H A/m

Dopuszczalna 
wartość gęstości 
powierzchniowej 

mocy (wektor 
Poyntinga) W/m2

0,5÷50 Hz 10 · 103  ;10 · 103 80; 60 −;−
1÷3kHz 100 ;250/f 10; 5 −;−

3÷150 kHz 100; 87 10; 5 −;−
150 kHz÷1 MHz 20; 87 2; 0,73/f −;−
1 MHz÷10 MHz 20; 87/f0.5 −; 0,73/f −;−

10÷400 MHz 7; 28 −; 0,073 −; 2
400 MHz ÷2 GHz − ;1,375f0,5 −; 0,0037 f0,5 −; f/200
2 GHz÷300 GHz −;61 −; 0,16 0,1; 10

Występujący w tabeli 2 wektor Poytinga (S) określony jest jako iloczyn wek-
torowy natężeń pola elektrycznego i pola magnetycznego: 

(8)𝑆𝑆 = �⃗⃗�𝐸  ×  �⃗⃗⃗�𝐻 = 𝑆𝑆  ×  1
µ �⃗⃗�𝐵 . 
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Można zauważyć, że miarą szkodliwości pól EM w zakresie mikrofalowym 
jest wektor Poyntinga (tab. 2) na powierzchni ludzkiego ciała lub wartość zaab-
sorbowanej mocy na jeden kilogram ciała oraz stukrotny wzrost dopuszczalnej 
wartości gęstości powierzchniowej mocy (tab. 2) między poprzednimi a obecny-
mi rozporządzeniami.

Wartość ta zwykle nie przekracza 2 W/kg w 10 g tkanki przy czasie narażania 
6 minut [13].  

Silne PEM (z  SAR powyżej 6,8 W/kg) przetestowane na zwierzętach do-
świadczalnych: skracały czas życia, negatywnie wpływały na płodność, zwięk-
szały liczbę wczesnych poronień oraz obniżały wagę urodzeniową potomstwa [9] 
[18]. To samo oczywiście może dotyczyć także ludzi. Wpływ stacji bazowych te-
lefonii komórkowej GSM (2G) na gniazdowanie bociana białego (Cicconia cicco-
nia) jest ze sobą powiązane. Według autorów istnieje istotnie statystyczny zwią-
zek między odległością od masztu stacji bazowej a nieśnością, zmniejszeniem 
liczby młodych w gniazdach, twardością skorup, przedłużeniem okresu rozwoju 
piskląt i zwiększeniem śmiertelności [9]. Inne badania już nie potwierdzają ta-
kich wniosków. Dlatego warto uważnie i rozważnie podchodzić do omawianego 
zagadnienia.

Najbardziej udokumentowanym zjawiskiem fizykalnym dla pól wysokich 
częstotliwości jest nagrzewanie powierzchniowe tkanek (rys. 4). Ze względu na 
małe głębokości wnikania (tab. 1) dla częstotliwości mikrofalowych, to oddzia-
ływanie może dotyczyć: skóry, oczów lub narządów leżących blisko skóry, a or-
ganami najbardziej narażonymi na niepożądany wpływ pola elektromagnetycz-
nego są: mózg (rys. 4) i gruczoły płciowe (z różnymi konsekwencjami dla kobiet 
i mężczyzn) [13].

Miarą wymiany energii z  tkanką [13] jest współczynnik absorpcji swoistej 
lub właściwej SAR (Specific Absorption Rate) określone jako: 

gdzie: 
W – energią zaabsorbowaną przez tkanki,
t – czas ekspozycji w polu elektrycznym,
m – masa tkanek,
E– natężenie pola elektrycznego indukowanego w tkankach,
p – gęstość tkanek.

(9)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑) = 𝜎𝜎
𝜌𝜌 ∙∥  �⃗�𝐸 ∥2 
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Rys. 4. Wizualizacja SAR oraz temperatury dla modelu głowy przy 835 MHz [19]

W normach części krajów UE, zamiast dopuszczalnej wartości gęstości po-
wierzchniowej mocy (tab. 2) podaje się SAR, a wartość ta nie powinna przekra-
czać 2 W/kg [10], a w USA 1,6 W/kg uśrednianej w próbce o masie 1 g.

Rys. 5. Wpływ PEM na wytępienie różnych efektów kaskady nadtlenoazotynu [20]

Przy częstotliwościach rzędu GHz mogą wystąpić zjawiska pobodzeń rezo-
nansowych elektronów, jonów w strukturach biologicznych, co może potencjal-
nie doprowadzić do zaburzeń różnych organów [10].
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Takimi potencjalnie niebezpiecznym zjawiskiem może być oddziaływania 
PEM na napięciowo zależne kanały wapniowe (VGCC Voltage-Gated Calcium 
Channel) prowadzące (rys. 5) do kaskady nadtlenoazotynu (ONOO-), pociągają-
ce za sobą niszczenie komórek, stres oksydacyjny, uszkodzenie membran i wiele 
innych potencjalnie negatywnych skutków [20].

Należy podejrzewać, że oświetlenie organizmu PEM może wpływać na orga-
nizmy żywe, które są skomplikowanym system wykorzystującym ładunki elek-
tryczne do utrzymania określonego potencjału błonowego (rys. 6). Największe 
potencjały spoczynkowe mają mięśnie szkieletowe -95 mV, a najmniejsze erytro-
cyty i komórki tkanki chrzęstnej (chondrocyty) – ok. -8 mV.

Rys. 6. Przykładowe zmiany potencjału membrany [21] według modelu Hodkina Huxley’a

Warto jednak mocno podkreślić, że przeprowadzone trzy kohortowe (cohort 
study) badania epidemiologiczne: Interphone Study Group [22], na użytkowni-
kach duńskich firm telekomunikacyjnych [23] oraz w projekcie Million Women 
Study [24], nie wykazały (w większości wyników) statystycznie istotnego wzro-
stu nowotworów mózgu lub innych nowotworów wewnątrzczaszkowych cen-
tralnego układu nerwowego z używaniem telefonów komórkowych [13]. 

Dokładne analizy poruszanych zagadnień (PEM) zebrane są w formie dokła-
danych raportów Instytutu Medycyny Pracy [25] oraz Instytutu Łączności [26]. 
Programy ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) są 
uzgadniane i realizowane na zlecenia różnych Rad Miast oraz zawierają szereg 
ciekawych wniosków i spostrzeżeń [27].
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Istnieją także naukowcy, którzy wygłaszają zdania odrębne [28]. W bazie ar-
tykułów medycznych PubMed umieszczono kilka publikacji szczególnie intere-
sujących właśnie pod kątem odrębnych opinii i wniosków z badań dotyczących 
niekorzystnego wpływu na zdrowie [29]. 

Strefy oddziaływania PEM

Warto rozważyć strefy oddziaływania PEM. W  strefie bliskiej, czyli strefie 
indukcji (10) o zasięgu wyrażonym jako:

energia magazynowana jest w  polu elektrycznym i  magnetycznym. W  strefie 
pośredniej (Fresnela) pojawia się promieniowanie, a wektor Poytinga przyjmuje 
wartości niezerowe. Natomiast w strefie dalekiej (Fraunhofera) fala staje się falą 
płaską (TEM – Transverse Electromagnetic Wave), a jej odległość graniczną (rd) 
od źródła promieniowania możemy wyrazić za pomocą wzoru:

gdzie: 
r – odległość od źródła promieniowania,
λ – długość fali,
D – największy geometryczny wymiar anteny.

Można zauważyć, że np. przy częstotliwości =2,4 GHz mamy długość fali cm 
oraz, że taką wartość możemy przyjąć jako granice pola dalekiego.

Obliczenia natężenia pola elektrycznego E i wartość gęstości 
powierzchniowej mocy S PEM

W celu sprawdzenia poziomu mocy sygnału PEM pochodzących od wirtu-
alnych stacji 5G, wykorzystano pakiet obliczeniowy Matlab [30]. Poziomy mocy 
sygnału odniesiono do SNR, poziomu mocy sygnału na wejściu odbiornika (sta-
cji), a także obliczono natężenia pola elektrycznego E oraz wartość gęstości po-
wierzchniowej mocy S w wybranych punktach. Jako centrum siatki z 19 stacjami 
– każda wyposażona w 3 anteny sektorowe – wybrano Ratusz w Tarnowie. 

W  obliczeniach wzorowano się na formułach przedstawionych dokładnie 
w ekspertyzie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego [31].

(10)
𝑟𝑟 ≪ 𝑟𝑟𝑏𝑏 = 𝜆𝜆 = 𝑐𝑐

𝑓𝑓 

 

(11)𝑟𝑟 ≥ 𝑟𝑟𝑑𝑑 =
2 ∙ 𝐷𝐷2

𝜆𝜆  
 



22 Adam Pieprzycki

W dostatecznie dużej odległości (11) od anten nadawczej stacji bazowej BS 
(Base Station) wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego, które jest wytwa-
rzane wynosi: 

gdzie: 
EIRP – równoważna moc promieniowana izotropowo [W],
d – odległość między antenami.

Parametrem określającym PEM może być wartość skuteczna pola elektrycz-
nego, która uwzględnia sygnały i źródła emisji przez wszystkie instalacje anteno-
we stacji bazowych (także różnych operatorów) i obliczone jako: 

Informacje o usytuowaniu i wybranych parametrach stacji bazowych telefo-
nii komórkowej można pobrać ze stron internetowej [32]. W przypadku wielu 
stacji bazowych BS może dojść do superpozycji PEM (rys. 7).

(12)
𝐸𝐸 = √30 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑑𝑑  
 

(13)
E=√∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  

 

Rys. 7. Superpozycja PEM z dwoma źródłami emisji [33]
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Rys. 8. Poziom SINR w rozważanym obszarze

W  obliczeniach zastosowano dokładny deterministyczny model propaga-
cyjny śledzenia promieni metodą obrazów (ray-tracing) oraz przyjęto: wyso-
kość stacji ST (station) ruchomej 1,5 m n.p.t. wysokość nadajnika BTS (Base 
Transceiver Station) 26 m n.p.t., pochylenie (tilt) anteny stacji bazowej 5 stopni, 
współczynnik szumów odbiornika =7 dB. Gęstość siatki nadajników (inter side 
distance) 200 m, moc stacji nadawczej 46 dBm, zyska anteny stacji ruchomej 
0 dB, a  także inne typowe ustawienia przyjęte dla modelowania sieci 5G [30]. 
Punkt A został wybrany w obrębie centrum Rynku w Tarnowie, a punkt B przy 
budynku C PWSZ w Tarnowie (rys. 9).
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Rys. 9. Dokładny poziom mocy sygnału uzyskany z zastosowaniem modelu propagacyj-
nego śledzenia promieni (ray-tracing) oraz położenie stacji BS i ST w punktach A i B na 
mapie 3D (lp. 3)
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Tab. 3. Wyniki obliczeń PEM

Lp.
Punkt A Punkt B

Parametry modelu
E [V/m] S [W/m2] E [V/m] S [W/m2]

1 1,4513 0,0056 0,9086 0,0022 ‘close-in’ =46 dBm, BW=20 MHz  f = 2,6 GHz
2 2,0500 0,0111 1,2834 0,0044 ‘close-in’ =49 dBm, BW=40 MHz  f = 2,6 GHz
3 2,8957 0,0222 1,8129 0,0087 ‘close-in’ =52 dBm, BW=80 MHz  f = 2,6 GHz
4 1,4518 0,0056 0,9145 0,0022 ‘close-in’ =46 dBm, BW=20 MHz  f = 3,8 GHz
5 3,1457 0,0262 1,2918 0,0044 ‘close-in’ =49 dBm, BW=40 MHz  f = 3,8 GHz
6 4,4435 0,0524 1,8247 0,0088 ‘close-in’ =52 dBm, BW=80 MHz  f = 3,8 GHz
7 2,5291 0,0170 1,2187 0,0039 RT =46 dBm, BW=20 MHz  f = 3,8 GHz
8 3,5724 0,0339 1,7215 0,0079 RT=49 dBm, BW=40 MHz f = 3,8 GHz
9 5,0462 0,0675 2,4317 0,0157 RT=52 dBm, BW=80 MHz  f = 3,8 GHz

Analizując wyniki obliczeń (tylko sieci 5G) przedstawione w tabeli 3, można 
zauważyć, że niezależnie od przyjętego modelu propagacyjnego nie występuje 
przekroczenie starych, jak i  nowych wartości dopuszczalnych natężenia pola 
elektrycznego oraz gęstości powierzchniowej mocy (tab. 2).

Wnioski

Z dotychczasowych badań i analiz wynika, że promieniowanie mikrofalowe 
w zakresie częstotliwości i mocy BS używanych przez systemy bezprzewodowe 
prawdopodobnie nie stanowią dużego zagrożenia w strefach przyjętych za bez-
pieczne. Nie ma więc na razie podstaw do stwierdzenia, że PEM z dopuszczony-
mi mocami wpływa na rozwój chorób nowotworowych ludzi.

Mimo że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Polsce na swojej stro-
nie www [34] publikuje wynik i statystyki pomiarów PEM, w celu kształtowania 
wiedzy i unikania fobii elektromagnetycznej należy:

 − modelować pola PEM zwłaszcza sieci komórkowych i  SAR urządzeń 
a zwłaszcza telefonów komórkowych,

 − mierzyć i widocznie prezentować (tablice informacyjne) na dużą skalę war-
tości PEM np. (E lub S) – w celu uniknięcia fobii mikrofalowej, elektroma-
gnetycznej czy 5G,

 − ograniczyć przykładanie telefonu do głowy (w strefie bliskiej) i noszenia ich 
w kieszeniach (blisko gruczołów płciowych),

 − obserwować i analizować wpływ PEM na zwierzęta i ludzi,
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 − używać sprzętu – technologii nowszych generacji, które mimo że będą roz-
mieszczone gęsto, to działają z mniejszymi mocami i wykorzystują systemy 
wieloantenowe (MIMO Multiple Input Multiple Output) [35] oraz zaawanso-
wane techniki kształtowania wiązki sygnału (MU-MIMO Multi-user MIMO, 
beamforming).
Przykładanie telefonu komórkowego do głowy umieszcza użytkownika bar-

dzo blisko anteny, a przebywanie na granicy zasięgi komórki GSM (słaby zasięg 
sieci podczas rozmowy) wymusza działanie urządzenia blisko pełnej mocy. Dla-
tego też, w celu minimalizacji wpływu PEM na organizm ludzki nie wystarczy 
tylko obniżać mocy nadajników stacji bazowych, gdyż w niektórych sytuacjach 
prowadzi to do zwiększenia wartości SAR. Potrzebne jest precyzyjne zaplanowa-
nie sieci bezprzewodowej.

Wdrożenie monitoringu PEM pochodzących od stacji bazowych BS telefonii 
komórkowej zweryfikuje i zaprezentuje czy nie dochodzi do przekraczania norm 
emisyjnych (np. coś na wzór monitoringu zapylenia) i  tym samym złamania 
przepisów. Oczywiście normy te nie mogą być podnoszone bez szczegółowych 
analiz. Dodatkowo pomiary indywidualne PEM (dedykowanymi miernikami, 
analizatorami widma lub skanerami PEM, np. bazującymi SDR – Software De-
fined Radio) mogą stanowić podstawę do interwencji instytucji nadzorujących.
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza potencjalnych zagrożeń pochodzących od nienaturalnych pól 
elektromagnetycznych PEM (EMF – Electro Magnetic Fields). Szczególną uwagę zwróco-
no na analizę PEM fal o długościach mikrofalowych, zwłaszcza pochodzących od syste-
mów komunikacji bezprzewodowej i systemów telefonii komórkowej.

Słowa kluczowe: smog elektromagnetyczny, elektrosmog, PEM, 5G, „fobia elek-
tromagnetyczna”, nowotwór, zanieczyszczenie elektromagnetyczne, mikrofale

Summary

The aim of this article is to analyse potential risks caused by unnatural electromagnetic 
fields EMF (Electro Magnetic Fields). Particular focus was given to the analysis of PEM of 
microwave wavelengths, particularly from wireless communication systems and mobile 
phone systems.

Keywords: EMF, SAR, electro-magnetic fields, cancer, electrosmog, electromag-
netic pollution, microvawes


