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Σελ.1

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

1.

Οδηγίες Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

Εισαγωγή

Κατά τη συνεδρία του στις 14/12/2005, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε το έγγραφο µε τίτλο
«Πολιτική και ∆ιαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθµών Ραδιοεπικοινωνίας µε
∆υνατότητα Εκποµπής», στο οποίο προνοείτε ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος οργανισµός που
προτίθεται να εγκαταστήσει νέο σταθµό ραδιοεπικοινωνίας είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει
µελέτη εκτίµησης της έκθεσης του κοινού στα συνολικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία στην περιοχή
όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός αυτός, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες
πηγές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένων και συνεισφορών από πηγές
χαµηλών συχνοτήτων. Ο όρος σταθµός ραδιοεπικοινωνίας αναφέρεται σε εξοπλισµό ο οποίος
εγκαθίσταται σε σταθερά σηµεία και έχει δυνατότητα εκποµπής ραδιοκυµάτων (π.χ. σταθµοί
βάσης κινητής τηλεφωνίας, επίγειοι δορυφορικοί σταθµοί, ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί,
µικροκυµµατικές ζεύξεις κλπ – δεν περιλαµβάνονται φορητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα,
ασύρµατοι).
Τα αποτελέσµατα της µελέτης εκτίµησης, θα συγκρίνονται µε τα Εθνικά Όρια Έκθεσης. Ως
Εθνικά Όρια Έκθεσης έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας τα επίπεδα αναφοράς που
αναφέρονται στη σύσταση της ΕΕ 1999/519/ΕΚ και φαίνονται στο Παράρτηµα. Το Υπουργείο
Υγείας έχει δικαίωµα να αναθεωρεί τα Εθνικά Όρια Έκθεσης.
Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται η µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθούν οι ενδιαφερόµενοι
για τη διενέργεια µελέτης εκτίµησης των συνολικών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Συγκεκριµένα,
στην Ενότητα 2 παρουσιάζεται η θεωρητική ανάλυση του θέµατος, στην Ενότητα 3 ο
Συντελεστής Έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, στην Ενότητα 4 η µεθοδολογία
υπολογισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία από υφιστάµενες πηγές, στην
Ενότητα 5 η µεθοδολογία υπολογισµού των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων που αναµένεται ότι θα
προκύψουν από τη λειτουργία του νέου σταθµού ραδιοεπικοινωνίας και στην Ενότητα 6 η
αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού στα συνολικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
2.
2.1

Θεωρητική Ανάλυση
∆ιαχωρισµός Πεδίων

Ο χώρος που περιβάλει µια κεραία συνήθως διαχωρίζεται σε τρεις ζώνες [1]:
(α)
(β)
(γ)

Εγγύτερη Ζώνη
Ενδιάµεση Ζώνη
Αποµακρυσµένη Ζώνη

Οι τρεις ζώνες ορίζονται στον Πίνακα 1. Επίσης, στον Πίνακα 1, για κάθε ζώνη φαίνονται η
σχέση έντασης ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου, καθώς και οι παράµετροι που πρέπει να
ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
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Σελ.2

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οδηγίες Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

Πίνακας 1: Πεδία γύρω από Κεραία
Εγγύτερη Ζώνη
Σηµείο αναφοράς η κεραία
του νέου σταθµού
E⊥H
Z=E/H
Παράµετροι που πρέπει να
υπολογιστούν

Ενδιάµεση Ζώνη
2

Αποµακρυσµένη Ζώνη

R=0 σε λ

R= λ σε λ+2D /λ

R= λ+2D2/λ σε ∞

όχι
≠ Zo

Σχεδόν ναι
≈ Zo

ναι
= Zo

E και H

EήH

EήH

όπου
R:
D:
λ:
Ε:
H:
Ζ0:
2.2

η απόσταση του σηµείου από τον κεντρικό άξονα της κεραίας (m),
η µεγαλύτερη φυσική διάσταση της κεραίας (m),
το µήκος κύµατος (m),
η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (V/m, µV/m),
η ένταση µαγνητικού πεδίου (A/m, µA/m),
η πεδιακή αντίσταση στο κενό (377Ω).
Πυκνότητα Ισχύος

2.2.1
Εγγύτερη Ζώνη
Στην εγγύτερη ζώνη (από το κέντρο της κεραίας µέχρι απόσταση R ≤ λ ), η πυκνότητα ισχύος
που εκπέµπεται στον κεντρικό άξονα ακτινοβολίας από µια οποιαδήποτε κεραία θεωρείται ότι
παραµένει σταθερή και ότι λαµβάνει τη µέγιστη δυνατή τιµή, η οποία µπορεί να υπολογιστεί µε
βάση την ακόλουθη σχέση [2]:

S =

16 P
in
πD

2

(1)

όπου

S:
Pin:
G:

η πυκνότητα ισχύος (W/m2),
η µέγιστη ισχύς στην είσοδο της κεραίας (W),
το κέρδος της κεραίας.

Το κέρδος της κεραίας υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
 πD 
G=

 λ 

2

(2)

όπου έχει γίνει η πολύ αυστηρή υπόθεση ότι ο συντελεστής απόδοσης της κεραίας είναι 1,
δηλαδή η ενεργή επιφάνεια της κεραίας είναι ίση µε την πραγµατική (φυσική) της επιφάνεια.
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Σελ.3

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οδηγίες Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

2.2.2 Ενδιάµεση και Αποµακρυσµένη Ζώνη
Στην ενδιάµεση και αποµακρυσµένη ζώνη (R ≥ λ), η πυκνότητα ισχύος που εκπέµπεται στον
κεντρικό άξονα ακτινοβολίας από µια οποιαδήποτε κεραία µπορεί να υπολογιστεί
χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση [3]:

S=

P10 0.1G 2
u
4πR 2

(3)

όπου

S:
P:
G:
R:
u:

η πυκνότητα ισχύος (W/m2),
η ισχύς στην είσοδο της κεραίας (W),
το ισοτροπικό κέρδος της κεραίας (dbi),
η απόσταση του σηµείου στον κεντρικό άξονα ακτινοβολίας, στο οποίο υπολογίζεται η
πυκνότητα ισχύος (m),
ο παράγοντας διάταξης που λαµβάνει υπόψη ανακλάσεις από το έδαφος.

Ο παράγοντας διάταξης u λαµβάνει τιµές από 1 (διάδοση ελευθέρου χώρου) έως 2 (τέλεια
αγώγιµο έδαφος – τέλεια ανάκλαση). Στη δυσµενέστερη περίπτωση, τα απευθείας κύµατα
συµβάλλουν σε φάση µε τα ανακλώµενα και ο παράγοντας διάταξης λαµβάνει τη τιµή 2. Άρα η
σχέση (3) γίνεται [3]:

S=

P10 0.1G
πR 2

(4)

Από το θεωρητικό υπολογισµό της πυκνότητας ισχύος µπορεί να υπολογιστεί η ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση [1]:

E = SZ 0

(5)

και η ένταση του µαγνητικού πεδίου χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση [1]:

H=

S
Z0

(6)

3. Συντελεστής Έκθεσης
Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού στα συνολικά ηλεκτροµαγνητικά
πεδία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η επίδραση των υφιστάµενων πηγών, όσο και η
επίδραση από την εγκατάσταση του νέου σταθµού. Εποµένως, ο Συντελεστής Έκθεσης EQ θα
αποτελείται από δύο µέρη: τη συνεισφορά των υφιστάµενων πηγών η οποία είναι µετρήσιµη
παράµετρος και τη συνεισφορά του νέου σταθµού η οποία πρέπει να υπολογιστεί.
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Σελ.4

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οδηγίες Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

Ο Συντελεστής Έκθεσης EQ προκύπτει ως ακολούθως [1]:

•

Για τις πυκνότητες ρεύµατος εξ επαγωγής και τις ηλεκτροδιεγερτικές επιδράσεις που έχουν
σηµασία σε συχνότητες έως 10ΜHz, ο Συντελεστής Έκθεσης ΕQ σε σχέση µε την ένταση
του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τη σχέση

1 MHz

EQ =

E mi
+
∑
f i =1 Hz E l ,i

10 MHz

E mi E e
+
El
f j >1 MHz a

∑

(7)

óπου,

Εmi: η µετρούµενη ένταση του ηλεκτρικού πεδίου από υφιστάµενη πηγή µε συχνότητα
λειτουργίας fi,
Eli: το επίπεδο αναφοράς (Παράρτηµα) στη συχνότητα λειτουργίας fi,
Εe: η υπολογιζόµενη ένταση του ηλεκτρικού πεδίου από τη λειτουργία του νέου σταθµού
ραδιοεπικοινωνίας,
El: το επίπεδο αναφοράς στη συχνότητα λειτουργίας του νέου σταθµού ραδιοεπικοινωνίας,
α = 87 (V/m).
Σε σχέση µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου, ο Συντελεστής Έκθεσης EQ δίνεται από τη
σχέση
150 kHz

EQ =

∑

f j =1Hz

H mj
H l, j

10 MHz

∑

+

f j >150 kHz

H mj
b

+

He
Hl

(8)

όπου,

Hmj: η µετρούµενη ένταση του µαγνητικού πεδίου από υφιστάµενη πηγή µε συχνότητα
λειτουργίας fj,
Hlj: το επίπεδο αναφοράς (Παράρτηµα) στη συχνότητα λειτουργίας fj,
He: η υπολογιζόµενη ένταση του µαγνητικού πεδίου από τη λειτουργία του νέου σταθµού
ραδιοεπικοινωνίας,
Hl: το επίπεδο αναφοράς στη συχνότητα λειτουργίας του νέου σταθµού ραδιοεπικοινωνίας, b =
5 (A/m).
•

Για τις θερµικές επιδράσεις που έχουν σηµασία σε συχνότητες 100kΗz και άνω, ο
Συντελεστής Έκθεσης ΕQ σε σχέση µε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τη
σχέση
2

E 
EQ = ∑  mi  +
f i =100 kHz  c 
1MHz

 E mi

∑

f i >1MHz  E l ,i
300 GHz

2

  Ee 
 + 
 E 
  l
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Σελ.5

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οδηγίες Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

Όπου οι παράµετροι Εmi, Eli, Εe, El έχουν οριστεί στην παρουσίαση της εξίσωσης (7) και η
87
σταθερά c =
(V/m).
fi
Σε σχέση µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου, ο Συντελεστής Έκθεσης EQ δίνεται από τη
σχέση
2


 +


 H mj
EQ = ∑ 
f j =100 kHz  d
150 kHz

 H mj

∑

f j >150 kHz  H l , j
300 GHz

2

  He 
 +

 H 
l

 

2

(10)

Όπου οι παράµετροι Hmj, Hlj, He, Hl έχουν οριστεί στην παρουσίαση της εξίσωσης (8) και η
0.73
σταθερά d =
(A/m).
f
4.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάµενης Κατάστασης

Ο Συντελεστής Έκθεσης ΕQm από τις υφιστάµενες πηγές ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, για
συχνότητες µέχρι 10MHz, υπολογίζεται, από τις σχέσεις (7) και (8) και δίνεται από τις εξισώσεις
1MHz

EQm =

E mi
+
∑
f i =1Hz E l ,i

10 MHz

E mi
f i >1MHz a

∑

(11)

σε σχέση µε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και
150 kHz

EQm =

∑

f J =1Hz

H mj
El , j

10 MHz

+

∑

H mj

f j >150 kHz

b

(12)

σε σχέση µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου.
Για συχνότητες πέραν των 100kHz, ο Συντελεστής Έκθεσης EQm υπολογίζεται από τις σχέσεις
(9) και (10) και δίνεται από τις εξισώσεις
2

E 
EQm = ∑  mi  +
f i =100 kHz  c 
1MHz

 E mi

∑

f i >1MHz  E l ,i
300 GHz






2

(13)

σε σχέση µε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και
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Σελ.6

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 H mj
EQm = ∑ 
f j =100 kHz  d
150 kHz

2


 +


Οδηγίες Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

 H mj

∑

f j >150 kHz  H l , j
300 GHz






2

(14)

σε σχέση µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου.
Για κάθε υφιστάµενη πηγή, ο ενδιαφερόµενος οργανισµός υποχρεούται να µετρά την ένταση του
ηλεκτρικού ή του µαγνητικού πεδίου σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στη
Σύσταση CEPT/ECC/REC/(02)04 µε τίτλο “Measuring Non-Ionizing Radiation (9 kHz – 300
GHz)" και συγκεκριµένα βάσει της Περίπτωσης 3 (Case 3).
Οι µετρήσεις για κάθε υφιστάµενη πηγή πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη χρήση συσκευής
που επιτρέπει την ανάλυση φάσµατος (π.χ. µε αναλυτή φάσµατος - Spectrum Analyzer). Η
µέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ή του µαγνητικού πεδίου θα γίνεται για τη χρονική
περίοδο που καθορίζεται στη Σύσταση 1999/519/ΕΚ. Η ένταση του ηλεκτρικού ή του
µαγνητικού πεδίου πρέπει να υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές και στους τρεις
άξονες (x,y,z).
Στην περίπτωση που η µέτρηση γίνεται σε σηµείο που βρίσκεται στην εγγύτερη ζώνη (βλ.
Πίνακα 1), ο ενδιαφερόµενος οργανισµός πρέπει να µετρά και την ένταση του ηλεκτρικού
πεδίου και την ένταση του µαγνητικού πεδίου και να χρησιµοποιεί και τις δύο σχέσεις (11) και
(12) ή (13) και (14), ανάλογα µε την υπό διερεύνηση περιοχή συχνοτήτων. Σε περίπτωση που η
µέτρηση γίνεται είτε στην ενδιάµεση ζώνη είτε στην αποµακρυσµένη ζώνη (βλ. Πίνακα 1),
όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σχετίζεται µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου (Ε=Ζ0Η),
απαραίτητη είναι η µέτρηση της έντασης µόνο του ενός πεδίου, είτε του ηλεκτρικού είτε του
µαγνητικού.
Η επιλογή των σηµείων µέτρησης θα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δυσµενέστερης
περίπτωσης λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά εκποµπής του νέου σταθµού που πρόκειται
να εγκατασταθεί. ∆ηλαδή, θα επιλέγονται σηµεία που όπου η έκθεση είναι µέγιστη. Συνολικά,
θα επιλέγονται τρία τέτοια σηµεία. Οι συντεταγµένες καθώς και οι φωτογραφίες του κάθε
σηµείου θα πρέπει να παρουσιάζονται στη µελέτη εκτίµησης.
5. Μεθοδολογία Υπολογισµού των Η/Μ πεδίων του Νέου Σταθµού Ραδιοεπικοινωνίας
Στην Ενότητα αυτή καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων
που αναµένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του νέου σταθµού ραδιοεπικοινωνίας που
πρόκειται να εγκατασταθεί. Για σκοπούς υπολογισµού των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων του νέου
σταθµού ραδιοεπικοινωνίας, οι εκποµπές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
(α) Εκποµπές Μεταφοράς Σήµατος, όπου η εκποµπή είναι πολύ κατευθυντική (δορυφορικά
συστήµατα, µικροκυµµατικές ζεύξεις, κλπ).
(β) Εκποµπές ∆ιάχυσης Σήµατος, όπου η εκποµπή στοχεύει στην κάλυψη συγκεκριµένης
γεωγραφικής περιοχής (εκποµπές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, σταθµών
ψηφιακής τηλεόρασης, σταθµών κινητής τηλεφωνίας, σταθµών συστηµάτων ιδιωτικών
ασυρµάτων PMR, σταθµών συστηµάτων ασύρµατης πρόσβασης, κλπ).
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Σελ.7

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

5.1

Οδηγίες Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

Εκποµπές Μεταφοράς Σήµατος

Σε περίπτωση εγκατάστασης σταθµού ραδιοεπικοινωνίας για εκποµπή µεταφοράς σήµατος, η
πυκνότητα ισχύος υπολογίζεται ως ακολούθως:
(α) Εγγύτερη Ζώνη
Η πυκνότητα ισχύος σε σηµείο του κεντρικού άξονα ακτινοβολίας, στην εγγύτερη ζώνη
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη σχέση (1). Η πυκνότητα ισχύος στην εγγύτερη ζώνη σε
σηµεία του κεντρικού άξονα ακτινοβολίας θεωρείται σταθερή. Σε σηµεία της εγγύτερης ζώνης
εκτός του κεντρικού άξονα που απέχουν από αυτόν απόσταση τουλάχιστον µια διάµετρο της υπό
εξέταση κεραίας, η πυκνότητα ισχύος υπολογίζεται αντίστοιχα από την προαναφερθείσα σχέση
για αντίστοιχα σηµεία επί του κεντρικού άξονα, µειώνοντας την υπολογιζόµενη τιµή κατά ένα
παράγοντα 100 (-20 dB) [2].
Στο ακόλουθο παράδειγµα δίνεται ο τρόπος υπολογισµού της πυκνότητας ισχύος σε σηµείο Β´
το οποίο απέχει απόσταση από τον κεντρικό άξονα ακτινοβολίας µεγαλύτερη από τη διάµετρο
της κεραίας (AB´>D).
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H πυκνότητα ισχύος στο σηµείο Β´ δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις:
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(β) Ενδιάµεση και Αποµακρυσµένη Ζώνη
Υπολογισµός της πυκνότητας ισχύος στην ενδιάµεση και αποµακρυσµένη ζώνη επί του
κεντρικού άξονα ακτινοβολίας γίνεται χρησιµοποιώντας τη σχέση (4). Εάν το εξεταζόµενο
σηµείο είναι εκτός του κεντρικού άξονα ακτινοβολίας, τότε για τον υπολογισµό της πυκνότητας
ισχύος πρέπει να χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη σχέση [2]:

S=

P.G( θ )
πR 2

(17)

Το µέγεθος G(θ), που είναι το κέρδος της κεραίας στην κατεύθυνση θ µπορεί να υπολογιστεί
από το διάγραµµα του κατασκευαστή της κεραίας ή από τις παρακάτω σχέσεις [2]
G (θ ) = 32 − 25log (θ ) dbi ,
G (θ ) = −10 dbi ,

10 ≤ θ ≤ 48 0

(18)

48 0 ≤ θ ≤ 180 0

(19)

όπου,

θ ( 0 0 ≤ θ ≤180 0 ) είναι η γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ της ηµιευθείας από το κέντρο της
κεραίας έως το εξεταζόµενο σηµείο και του κεντρικού άξονα ακτινοβολίας. Το πιο κάτω
διάγραµµα απεικονίζει τη γωνία θ:

Κεντρικός Άξονας
Ακτινοβολίας

Ζ
180

0

Θ

Α

Εξεταζόµενο
Σηµείο

Υ
Χ
Ο0
Έδαφος

Μετά τον υπολογισµό της πυκνότητας ισχύος, µπορεί να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού
πεδίου βάση της σχέσης (5) και η ένταση του µαγνητικού πεδίου βάση της σχέσης (6).
Συνολικά θα επιλέγονται τρία σηµεία υπολογισµού, καθένα εκ των οποίων θα ευρίσκεται σε µια
από τις τρεις ζώνες του Πίνακα 1, ανάλογα µε την απόσταση του από τη νέα κεραία. Σε
περίπτωση που η εγγύτερη ζώνη είναι µικρότερη του ενός µέτρου (1m), τότε και τα τρία σηµεία
θα λαµβάνονται εκτός της εγγύτερης ζώνης. Η επιλογή των σηµείων µέτρησης θα αποσκοπεί
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στην αξιολόγηση της δυσµενέστερης περίπτωσης, δηλαδή σε σηµεία όπου η έκθεση είναι
µέγιστη.
5.2

Εκποµπές ∆ιάχυσης Σήµατος

Σε περίπτωση εγκατάστασης σταθµού ραδιοεπικοινωνίας για εκποµπή διάχυσης σήµατος, η
πυκνότητα ισχύος επί του κεντρικού άξονα υπολογίζεται από τη σχέση (4). Στη συνέχεια
υπολογίζεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου από τη σχέση (5) και η ένταση του µαγνητικού
πεδίου από τη σχέση (6). Στην περίπτωση που το εξεταζόµενο σηµείο δεν βρίσκεται πάνω στον
κεντρικό άξονα, ο υπολογισµός της πυκνότητας ισχύος θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο,
αξιολογώντας έτσι τη δυσµενέστερη περίπτωση.
Συνήθως οι υπολογισµοί θα γίνονται σε τρία σηµεία πάνω στον κεντρικό άξονα ακτινοβολίας,
(ένα σε κάθε ζώνη του Πίνακα 1). Σε περίπτωση που η εγγύτερη ζώνη είναι µικρότερη του ενός
µέτρου (1m), τότε και τα τρία σηµεία θα λαµβάνονται εκτός της εγγύτερης ζώνης. Η επιλογή
των σηµείων µέτρησης θα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δυσµενέστερης περίπτωσης,
δηλαδή σε σηµεία όπου η έκθεση είναι µέγιστη.
6.

Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού στα Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία

Ο ενδιαφερόµενος οργανισµός θα παρουσιάζει το Συντελεστή Έκθεσης EQm από τις
υφιστάµενες πηγές, προτού εγκατασταθεί ο νέος σταθµός ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και τον
αναµενόµενο Συντελεστή Έκθεσης EQ µε τη λειτουργία και του νέου σταθµού
ραδιοεπικοινωνίας, είτε στο έντυπο αίτησης το οποίο θα συµπληρώνει για να του χορηγηθεί
εξουσιοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου σταθµού από το Τµήµα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (ΤΗΕ), ή στο έντυπο κοινοποίησης το οποίο θα συµπληρώνει για να ενηµερώνει
το ΤΗΕ για τη εγκατάσταση του νέου σταθµού (στην περίπτωση που ο νέος σταθµός αποτελεί
µέρος δικτύου για τη λειτουργία του οποίου έχει ήδη χορηγηθεί εξουσιοδότηση χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων), ανάλογα µε την περίπτωση.
O Συντελεστής Έκθεσης EQ που προκύπτει από τις υφιστάµενες πηγές και τη λειτουργία του
νέου σταθµού όπως δίνεται από τις σχέσεις (7) και (8) για συχνότητες έως 10ΜHz και από τις
σχέσεις (9) και (10) για συχνότητες από 100kΗz και άνω πρέπει να είναι µικρότερος της
µονάδας ( EQ ≤ 1 ).
Στην περίπτωση που, ως αποτέλεσµα της µελέτης εκτίµησης της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία, ο Συντελεστής Έκθεσης EQ υπερβαίνει το 30%, η έκθεση αλλά και
όλη η µελέτη εκτίµησης θα υποβάλλονται στο ∆ιευθυντή του ΤΗΕ.
Επιπλέον ο ενδιαφερόµενος οργανισµός για τις µετρήσεις της έντασης του ηλεκτρικού (Εe) και
του µαγνητικού (Ηe) πεδίου των υφιστάµενων πηγών θα πρέπει να ετοιµάζει σχετική έκθεση
(report) σύµφωνα µε το Παράρτηµα 6 (Annex 6) και την Περίπτωση 3 (Case 3) της
προαναφερθείσας Σύστασης CEPT/ECC/REC/(02)04, την οποία οφείλει να υποβάλει στο
∆ιευθυντή του ΤΗΕ όποτε του ζητηθεί.
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