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Problemy w realizacji inwestycji 
telekomunikacyjnych w aspekcie ochrony 
przed polem elektromagnetycznym

The problems in realization of telecommunication investments in aspect 
of the protection against electromagnetic field

Tomasz Muda , Warszawa 15/12/2016
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1. Architektura sieci

2. Łącze radiowe – charakterystyka i zasada jego działania

3. Zasady budowy Radiowej Sieci Dostępowej

4. Wyzwania związane z budową Radiowej Sieci Dostępowej

Plan Wystąpienia
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Uproszczony Schemat Architektoniczny Sieci

Dostęp do sieci, 
mobilność 
użytkownika

Usługi definicje, 
lokalizacja 
abonenta itp.
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Łącze radiowe - definicja i specyfika

Usługi definicje, lokalizacja itpDostęp do sieci, mobilność

Jaka jest maksymalna odległość od SBTK 
zapewniająca poprawne działanie usługi?

Jaki jest zasięg? 

Definicja
Zespół środków technicznych i zjawisk 
fizycznych umożliwiających przesyłanie 
sygnałów telekomunikacyjnych drogą 
radiową 

lub
Zestaw urządzeń, połączonych poprzez 
medium zapewniające propagację fal 
radiowych, umożliwiających dwustronną 
komunikację.

Charakterystyka
Zmienne w czasie i przestrzeni, zajmujące określone 
pasmo częstotliwościowe (FDD/TDD), pracujące w 
trybie linii widoku lub bez linii widoku …

Tłumienie – T; Odbicie – O; Ugięcie – U; Rozpraszanie - R

U

U

R

T

T

O
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Łącze radiowe – „obszar użytkowy stacji bazowej” (Głos – GSM)

< Budżet Mocy Łącza Radiowego>

… analogiczna sytuacja w łączu w górę (UL) - do stacji bazowej

Interferencje

Go [dB]

Zaniki wolno i  szybko zmienne

Tłumienie (propagacja sygnału)

Tłumienie budynku

Pn [W; dBm]

Tłumienie ciała

Gn [dB]

Po [W; dBm]

Czułość [dBm]

Tłumienie Toru 
Antenowego [dB]

Jakość rozmowy (FER, RXQual)

RxQUAL BER

RXQUAL_0 < 0,1 %

RXQUAL_1 0,26% to 0,30%

RXQUAL_2 0,51% to 0,64%

RXQUAL_3 1,0% to 1,3%

RXQUAL_4 1,9% to 2,7%

RXQUAL_5 3,8% to 5,4%

RXQUAL_6 7,6% to 11,0%

RXQUAL_7 > 15,0%

Tłumienie, Odbicie, Ugięcie, Wielodrogowość

Interferencje wspólno i 
sąsiednio kanałowe
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Budżet Łącza – Kalkulacje

… zatem, budżet łącza= maksymalne dopuszczalne tłumienie między nadajnikiem i 
odbiornikiem pozwalające na dostarczenie usługi

Link Budget GSM
Variable Entity DL UL

Tx power dBm 42,5 33,0

Tx power W 17,8 2,0

Tx antenna gain dBi 15,0 0,0

Tx cable/body loss dB 2,0 6,0

Tx EIRP dBm 55,5 27,0

Rx antenna gain dBi 0,0 15,0

Rx cable/body loss dB 6,0 2,0

Rx noise figure dB - -

number of RBs # - -

bandwidth MHz 0,27 0,27

Rx thermal noise (KTB) dBm -119,7 -119,7

Rx noise floor dBm - -

Data rate kbps 12,2 12,2

required SNR dB

Rx sensitivity dBm -104,0 -114,0

(Rx sensitivity per RB) dBm - -

interference margin dB 0,0 0,0

ctrl channel overhead % 0% 0%

fast fade margin dB 0 0

SHO gain dB 0 0

Max pathloss dB 153,5 154,0

Link Budget UMTS
Variable Entity DL UL

Tx power dBm 27,0 21,0

Tx power W 0,5 0,1

Tx antenna gain dBi 18,0 0,0

Tx cable/body loss dB 3,5 2,0

Tx EIRP dBm 41,5 19,0

Rx antenna gain dBi 0,0 18,0

Rx cable/body loss dB 2,0 3,5

Rx noise figure dB 8,0 4,0

number of RBs # - -

bandwidth MHz 3,84 3,84

Rx thermal noise (KTB) dBm -108,2 -108,2

Rx noise floor dBm -100,2 -104,2

Data rate kbps 12,2 12,2

required SNR dB -18,48 -19,98

Rx sensitivity dBm -118,6 -124,1

(Rx sensitivity per RB) dBm - -

interference margin dB 3,0 1,8

ctrl channel overhead % 0% 0%

fast fade margin dB 0 0

SHO gain dB 2 2

Max pathloss dB 157,1 157,3

Cell edge coverage probability % 95% 95%

Signal standard deviation dB 7 7

Lognormal fade margin dB 11,5 11,5

Indoor penetration margin dB 0,0 0,0

morphology correction factor dB 0,0 0,0

fading+indoor margin dB 11,5 11,5

Max pathloss - fading margins dB 145,6 145,8

Cell edge coverage probability % 95% 95%

Signal standard deviation dB 7 7

Lognormal fade margin dB 11,5 11,5

Indoor penetration margin dB 0,0 0,0

morphology correction factor dB 0,0 0,0

fading+indoor margin dB 11,5 11,5

Max pathloss - fading margins dB 142,0 142,5
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Łącze radiowe – Propagacja Modelowanie Empiryczne

Po określeniu budżetu łącza, możliwe jest punktowe modelowanie zasięgu lub 
tworzenie map pokrycia będących szacowanie zasięgu w warunkach rzeczywistych  

Variable Entity DL

Cell edge coverage probability % 95%

Signal standard deviation dB 7

Lognormal fade margin dB 11,5

Indoor penetration margin dB 15,0

morphology correction factor dB 0,0

fading+indoor margin dB 26,5

Max pathloss - fading margins dB 127,0

Base station height m 50

receiver height m 4

frequency MHz 900

A 6,390

morphology type {urban,suburban,rural} suburban

morphology correction dB -11,9

slope 26,16

offset 69,55

Cell Range km 4,47
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Łącze radiowe – co się dzieje w różnych miejscach komórki
(Głos – GSM)

Go [dB]

Gn [dB]

Zaniki wolno i  szybko zmienne

Interferencje

Tłumienie (propagacja sygnału)

Tłumienie budynku

Tłumienie ciała

Po [W; dBm]

Jakość rozmowy (FER, RXQual)

Pn [W; dBm]

Czułość [dBm]

Tłumienie Toru 
Antenowego [dB]

RxQUAL BER

RXQUAL_0 < 0,1 %

RXQUAL_1 0,26% to 0,30%

RXQUAL_2 0,51% to 0,64%

RXQUAL_3 1,0% to 1,3%

RXQUAL_4 1,9% to 2,7%

RXQUAL_5 3,8% to 5,4%

RXQUAL_6 7,6% to 11,0%

RXQUAL_7 > 15,0%

Pn [W; dBm]

Po [W; dBm]

Ab. A

Ab. A
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Praktyczna Realizacja Sterowania Mocą - GSM 

…
…

Czas 

Tx

BER => 
RxQual

Regulacja 2 razy na sekundę (+/- 2dB)

Przyczyny sterowania mocą w GSM.
Interferencje - pomimo tego, że GSM to system z planowaniem częstotliwościowym, 
Oszczędność Baterii (także DTX), Zmniejszenie pola e-m w obszarze terminala abonenckiego

BTS BSC
MS Measurement  Report (co 480 ms)

Power and TA adjustment command (+/- 2 dB zakres 26 dB)

Dla f=900 MHz, r=30cm
• gdy Pn=2W (33dBm), Gn=1 to Po=15,6mW (12dBm) a E=25,8V/m (148 dBuV/m)
• gdy Pn=0,01W (10dBm), Gn=1 to Po=0,08mW(-11dBm) a E=1,8V/m (125,3 dBuV/m)



Open loop eNodeBMS
RNC

Inner/Closed loop Outer loop
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Praktyczna realizacja sterowania mocą UMTS (1/2)

PL1

PL2=PL1+60dB

Rx2=Rx1

• Open Loop (Pętla Otwarta) – Zmiana mocy bez zewnętrznego 
sprzężenia zwrotnego, wolna dla kanałów o niewielkich Ilościach 
transmitowanych danych – RACH ↑, FACH↓, 

• Inner Loop/Closed Loop (Pętla Zamknięta) – zmiana mocy ze 
sprzężeniem zwrotnym , regulacja b. szybka dla kanałów o średniej 
i dużej ilości transmitowanych danych – DSCH↓, DCH↑↓, CPCH↑ 

• Outer Loop (Pętla Zewnętrzna) – ustala cel dla regulacji w Pętli 
Zamkniętej

Cel Sterowania mocą
 Niwelowanie efektu bliski daleki
 Minimalizacja interferencji w komórce – pojemność, jakość
 Utrzymywanie jakości łącza radiowego przy zmianach środowiska 

radiowego
 Ochrona przed zanikami szybkozmiennymi i cieniowaniem

BCCH.SIB (Primary CPICH TxPower, UL 
Interference, C- wartość stała)

Pomiar CPICH 
RSCPRACH z 

Preambule 
Initial Power 

Preamble Initial Power = Primary CPICH TxPower – CPICH RSCP - UL 
Interference - C

RACH msg.

Preambuły w kanale zgłoszeniowym RACH

AICH – Acquisition Indicator Channel

Określenie Mocy Inicjalnej 
w kanale DCH (DPDCH)

Pomiar CPICH 
Ec/IoRACH (Raport 

CPICH Ec/Io)

R – przepływność danych użytkownika, W – chiprate 3,84 Mb/s
PCPICH – Moc w kanale pilota
Eb/I0 – żądany dla danej usługi stosunek energii bit/Energii Interferencji
(Ec/I0)cpich – mierzony w terminalu stosunek energii Ec/I0

α – współczynnik ortogonalności w komórce 
Ptot – aktualna moc całkowita w komórce, mierzona w NodeB i raportowana 
do RNC



© 2016, PIIT

11

Praktyczna realizacja sterowania mocą UMTS (2/2)

eNodeB
MS

RNCOpen loop

TPC = f(SIR, SIR Target)

Inner/Closed loop

Regulacja 1500 razy na sekundę (+/-
1, 2, 3 dB)

*  WCDMA  for UMTS  - Harri Holma and  Antti Toskala , Willey

Pętla Zamknięta kontroli mocy reguluje moc terminala oraz stacji bazowej, tak aby możliwe było utrzymanie po stronie 
odbiorczej zadanego poziomu stosunku sygnału użytecznego do interferencji.
Regulacja następuje 1500 razy na sekundę zarówno na łączu w górę jak i w dół.  

SIR Target na bazie BER, BLER, Eb/No, itp

Outer loop

Pętla Zewnętrzna, ma na celu określenie wartości zadanej stosunku sygnału do interferencji (SIR), użytej do regulacji w 
Pętli Zamkniętej kontroli mocy.
Dla UL zadany SIR określany w RNC na bazie BLER gdy transmisja sygnału i BER gdy trwa DTX.
Dla DL zadany SIR określany w MS na bazie żądanego BLER dla usługi,  ustalonej w RNC.
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Oczekiwana usługa transmisji danych a także alternatywa dla 
sterowania mocą w HSPA i LTE (adaptacja łącza)

gdzie; C- Przepustowość kanału [b/s], W- pasmo [Hz], S – moc sygnału 
użytecznego [mW], N – moc szumu [mW]

Twierdzenie o kodowaniu kanału (1948)

Claude Elwood Shannon (ur. 30 kwietnia 1916, zm. 24 lutego 2001) – amerykański matematyk i inżynier, profesor 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jeden z twórców teorii informacji. Jako jeden z pierwszych pojął 
ważność kodu binarnego i już jako młody człowiek twierdził, że ciągami zer i jedynek da się opisać tekst, obraz i 
dźwięk. (źródło: Wikipedia)

Dla 20MHz - 80Mb/s
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Łącze radiowe – „obszar oddziaływania stacji bazowej”
(Transmisja Danych - HSPA, LTE)

Tłumienie, Odbicie, Ugięcie, Wielodrogowość

Go [dB]

Zaniki wolno i  szybko zmienne

Interferencje

Tłumienie (propagacja sygnału)

Tłumienie budynku

Pn [W; dBm]

Tłumienie ciała

Gn [dB]

Po [W; dBm]

SINR

< Budżet Mocy Łącza Radiowego>

… analogiczna sytuacja w „łączu w górę” (UL) - do stacji bazowej



© 2016, PIIT

14

Łącze radiowe – a co się dzieje poza brzegiem komórki?

Tłumienie, Odbicie, Ugięcie, Wielodrogowość
Go [dB]

Zaniki wolno i  szybko zmienne

Interferencje

Tłumienie (propagacja sygnału)

Tłumienie budynku

Pn [W; dBm]

Tłumienie ciała

Gn

[dB]

Po [W; dBm]

SINR

zmiana wartości

na „+” w  
zdefiniowanej 

komórce

na „-”poza  
zdefiniowaną 

komórką

Zmiana jakości usługi w szczególności przepustowości łącza do użytkownika (oczekiwana usługa)

Zmiana SINR (+/-)
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MCS-1 [QPSK,R=1/8]

MCS-2 [QPSK,R=1/5]

MCS-3 [QPSK,R=1/4]

MCS-4 [QPSK,R=1/3]

MCS-5 [QPSK,R=1/2]

MCS-6 [QPSK,R=2/3]

MCS-7 [QPSK,R=4/5]

MCS-8 [16 QAM,R=1/2]

MCS-9 [16 QAM,R=2/3]

MCS-10 [16 QAM,R=4/5]

MCS-11 [64 QAM,R=2/3]

MCS-12 [64 QAM,R=3/4]

MCS-13 [64 QAM,R=4/5]

Shannon

Nie zmieniamy mocy, 
ale „adaptujemy” 

pracę łącza radiowego 
(lepsze MCS) i 

zmniejszamy czas 
transmisji 
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Praktyczne aspekty sterowania mocą – pomiary IMP Łódź

Omówiane na bazie referatu „Pole elektromagnetyczne w otoczeniu nowoczesnych 
telefonów komórkowych” – mgr inż. Paweł Mamrot, dr Piotr Politański – Warsztaty 
IMP Łódź 2016 „Ochrona przed PEM” (wybrane fragmenty) 

Metodyka pomiarów
• Miernik Narda typ SRM 3000 wraz z sondą pola elektrycznego typ 

EP 600
• zakres częstotliwości sondy 100 kHz - 9,25 GHz, zakres 

dynamiczny 0,14 V/m - 140 V/m
• poprawka na błąd pomiarowy wynikający z pomiarów  w polu 

bliskim, w odległościach 0,05 m i 0,10 m,  wynosi odpowiednio  
30% i 15 %.

• Pomiary stacjonarne oraz w Ruchu
• …
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Sterowanie Mocą - Pomiary Stacjonarne IMP Łódź

Tryb GSM Tryb UMTS

Cyt. 
• „Pomiar natężenia pola elektrycznego w odległości 5, 10, 15, 30, 50, 100 cm w różnych wariantach użytkowania telefonu komórkowego: 

przy uchu, przed twarzą (tryb głośnomówiący), w torbie/plecaku oraz w miejscu potencjalnego przebywania osoby mogącej znaleźć się w 
pobliżu rozmawiającego przez telefon.

• Dla każdego punktu pomiarowego wartość średnia z 30 sekund stabilnego połączenia głosowego.
• Uzyskano dane pomiarowe z pomiarów 21 telefonów komórkowych i 16 smartfonów”

Rezultaty są  wynikiem zmian tłumienia łącza (odległość do stacji, propagacja, zaniki wolno i szybko zmienne) typu aparatu 

Źródło - Referat „Pole elektromagnetyczne w otoczeniu nowoczesnych telefonów komórkowych” – mgr inż. Paweł Mamrot, dr Piotr Politański, IMP Łódź 
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Sterowanie Mocą - Pomiary w ruchu IMP Łódź (1/2)
Cyt.
• „Mierzono natężenia pola elektrycznego w najbliższym otoczeniu obudowy telefonu komórkowego/smartfonu w odległości 10 cm na 

zaprojektowanym w IMP przenośnym stanowisku pomiarowym.
• W czasie podróży rejestrowano natężenie pola elektrycznego co 5 sekund, uwzględniając dane lokalizacyjne GPS i czasowe w chwili pomiaru.
• Obliczano średnie natężenia pola elektrycznego z każdych 6 minut połączeń  (72 próbki na 6 minut)
• Zebrano dane z 8 h 45 minut połączeń, suma tras około 620 km
• Pomiary wykonano tylko w trybie rozmowy, przy wyłączonej transmisji danych w sieci komórkowej, w sieci Wi-fi oraz bluetooth.”

Duże Miasto

Autostrada

Źródło - Referat „Pole elektromagnetyczne w otoczeniu nowoczesnych telefonów komórkowych” – mgr inż. Paweł Mamrot, dr Piotr Politański, IMP Łódź 
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Sterowanie Mocą - Pomiary w ruchu IMP Łódź (2/2)

Źródło - Referat „Pole elektromagnetyczne w otoczeniu nowoczesnych telefonów komórkowych” – mgr inż. Paweł Mamrot, dr Piotr Politański, IMP Łódź 

Teren Leśny Rezerwat Podróż pociągiem

Rezultaty są  wynikiem zmian w propagacji,  typu aparatu (Smartfon) itd. 

Cytowane fragmenty służą do ilustracji zjawiska „budżet mocy i sterowanie mocą”. 
Aspekty związane z ochroną przed PEM – polecam materiały źródłowe i prace IMP.
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1. Zasięg stacji jest wynikiem budżetu łącza radiowego i
propagacji sygnału w danym terenie (morfologia)

2. W przypadku lokalizacji użytkownika blisko stacji
bazowej (co wprowadza zapas mocy w budżecie łącza)
aktywnie zmniejszana jest moc terminala jak też i samej
stacji bazowej.

3. W przypadku transmisji danych, przepustowość łącza
(będąca rezultatem oczekiwanej przez użytkownika
usługi) determinuje wymaganą odległość między stacjami

4. Zagęszczanie stacji bazowych pozwala na obniżenie
średniej wartości mocy z jaką pracują terminale na danym
obszarze.

5. Stacje powinny być jak najbliżej użytkowników –
zlokalizowane w miejscach zagęszczenia ruchu

6. Użytkownik znajdujący się na brzegu komórek wielu
stacji, jest w obszarze braku stacji dominującej, a przez to
z dużymi interferencjami i częstym przełączaniem się
pomiędzy stacjami (w GSM w trakcie HO nie ma PC).

Wnioski wynikające z zasady działania łącza radiowego
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Warstwy Radiowe Częstotliwości i Systemy

GSM 900

UMTS 900

UMTS 2100

LTE 1800

LTE 800

GSM 1800
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Pojemność sektora (komórki) stacji bazowej

GSM - Dla usługi głosowej w 1 komórce - ok. 30 jednoczesnych połączeń z 
kodowaniem pełnym i 60 z połówkowym (gorsza jakość)
UMTS 5MHz - Dla usługi głosowej w 1 komórce - ok. 125 jednoczesnych połączeń 
z kodowaniem pełnym i 250 z połówkowym (gorsza jakość). Dla usługi transmisji 
danych - ok 2,5 Mb/s  ciągłego strumienia w GNR 
LTE 5MHz - Dla usługi transmisji danych - ok 6 Mb/s  ciągłego strumienia w GNR 

Warstwa Makro 20-30 m stacje miejskie (poza ok 50m)

Warstwa Mikro 5-10 m
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Stacje Makro 25-30 m

Stacje Makro 25-30 m i Mikro 8-12m

Warstwy Radiowe - przykład rozmieszczenia

Warstwa Pokryciowa

Warstwa Pokryciowa i Pojemnościowa
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Warstwa mikrokomórkowa i instalacje wewnętrzne
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1. Transmisja danych jest bardziej wymagająca od strony
stosunku sygnału do szumu i zakłóceń niż usługa
głosowa.

2. Zasięg stacji jest wynikiem oczekiwanej przepustowości
transmisji danych.

3. Zagęszczanie stacji bazowych jest konieczne z racji
oczekiwań związanych z dostępem do Internetu oraz
potrzeb pojemnościowych

4. Stacje (UMTS/LTE) powinny być jak najbliżej
użytkowników – zlokalizowane w miejscach zagęszczenia
ruchu.

Wyzwania związane z budową Radiowej Sieci Dostępowej

Co na to użytkownicy? Świadome decyzje poparte wiedzą czy 
emocje? Analiza czy psychoza? Umiar czy Strach?
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Dziękuję za uwagę.


