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Jacek PAŚ 

CHARAKTERYSTYKI WYBRANYCH ŹRÓDEŁ NIEZAMIERZONEGO  

PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  

 

W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki promieniowania niezamierzonych źródeł pola elektromagnetycznego  

z zakresu małych częstotliwości. Przedstawiono metodykę pomiaru poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego  

– natężenia E pola elektrycznego i indukcji B pola magnetycznego. W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań dla 

wybranych źródeł pola elektromagnetycznego oraz przeprowadzono analizę otrzymanych wyników według obowiązujących 

unormowań prawnych.   

 

WSTĘP 

Diagnozowanie pól elektromagnetycznych jest niezbędne dla 
ochrony środowiska przed ich niekorzystnym oddziaływaniem.  
W skład czynności związanych z diagnozowaniem wchodzi rozpo-
znanie źródeł oraz pomiar wartości parametrów pól elektromagne-
tycznych w określonych obszarach. Wyniki diagnozowania wykorzy-
stywane są do ograniczania niekorzystnych oddziaływań promie-
niowania elektromagnetycznego w środowiskach zawodowych  
i przeznaczonych dla ogółu ludności. W zależności od częstotliwości 
pola (długości fali elektromagnetycznej) oraz rozmiarów i odległości 
od elementu emitującego (anteny) wyróżnia się pola dalekie i pola 
bliskie. W polu dalekim dokonując pomiaru jednej składowej pola 
można uzyskać pełną informację o drugiej składowej oraz gęstości 
mocy promieniowania. W polu bliskim należy zmierzyć  oddzielnie 
składową elektryczną i magnetyczną pola elektromagnetycznego. 
Do pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych należy wykorzy-
stywać przyrządy spełniające wymagania konstrukcyjne  
i elektryczne określone w Polskich Normach [4,5,6].  

W skład miernika natężenia pola elektrycznego lub indukcji (na-
tężenia) pola magnetycznego wchodzi sonda pomiarowa z czujni-
kiem pola oraz monitor, który posiada układ elektroniczny przetwa-
rzający mierzony sygnał elektryczny i umożliwiający odczyt wyniku 
w postaci analogowej lub cyfrowej. Sondy mogą być zewnętrzne lub 
wbudowane w przyrząd pomiarowy. 

Pole elektryczne oraz magnetyczne charakteryzuje się kierun-
kowością. Oznacza to, że wartości maksymalne natężenia pola 
będą występować w ściśle określonym kierunku. Ustawienie sondy 
zgodnie z tym kierunkiem umożliwi właściwy pomiar [6,7].  

Należy zdawać sprawę z tego, że wprowadzona w badane pole 
sonda pomiarowa może powodować znaczne jego zniekształcenia. 
Szczególnie w przypadku pola elektrycznego, osoba dokonująca 
pomiaru może wpływać na zmianę rozkładu pola a w rezultacie na 
wynik pomiaru. W związku z tym, wymiary sondy winny być możli-
wie małe oraz osoba dokonująca pomiaru powinna znajdować się 
możliwie najdalej od badanej przestrzeni.  

Powszechnie wykorzystywane mierniki pól, dla przebiegów si-
nusoidalnych, są wyskalowane do pomiarów wartości skutecznej 
natężenia pola elektrycznego E (w V/m lub kV/m), natężenia pola 
magnetycznego H ( w A/m lub kA/m) lub indukcji magnetycznej B  
(w T – teslach lub G – gaussach).  Stosowane coraz częściej mier-
niki mikroprocesorowe realizują pomiar rzeczywistej wartości sku-

tecznej mierzonego natężenia pola. Dzięki temu możliwy jest także 
pomiar pól o przebiegach zniekształconych. W wyniku wielokrotne-
go próbkowania przebiegu przez mikroprocesor oraz po podzieleniu 
sumy kwadratów próbek przez liczbę próbek następuje obliczenie 
pierwiastka i podanie wartości końcowej [5,6]. Mierniki natężenia 
pola elektrycznego przeważnie są przystosowane do pomiarów 
jednej składowej tego pola w badanej przestrzeni. Można spotkać 
sondy wyposażone w trzy prostopadle ustawione względem siebie 
czujniki, które pozwalają na równoczesny pomiar trzech składowych 
pola elektrycznego. Można wyróżnić mierniki natężenia pola elek-
trycznego wyposażone w sondy: dipolowe, uziemione, Pockelsa 
[1,2,3]. Mierniki z sondą dipolową pracują na zasadzie pomiaru 
indukowanego prądu lub ładunku pomiędzy dwoma płaszczyznami 
przewodzącymi. Sondy mogą mieć kształt kulisty, pudełkowaty, lub 
płaskiego kondensatora. Szczególnymi przypadkami sondy są 
różnorodne dipole półfalowe oraz anteny szeroko lub wąskopasmo-
we. Indukowany prąd lub napięcie są wprost proporcjonalne do 
natężenia pola elektrycznego. 

Sondy pomiarowe mogą być dołączane z zewnątrz do miernika 
lub znajdować się w jego obudowie. Miernik z sondą wewnętrzną 
umieszcza się na wysięgniku izolującym przyrząd od osoby dokonu-
jącej pomiaru. Tego rodzaju mierniki są zasilane z baterii, nie wy-
magają  zerowego potencjału odniesienia, nadają się do pomiarów 
w terenie. Rodzaje mierników natężenia (indukcji) pola magnetycz-
nego w praktyce można spotkać mierniki z sondą do pomiarów  
w jednej płaszczyźnie lub pomiarów przestrzennych, czyli w trzech 
prostopadłych kierunkach. 

Sondy mogą być zewnętrzne lub wbudowane w przyrząd po-
miarowy. W zależności od rozwiązań konstrukcyjnych mogą być 
przeznaczone do pomiarów w otwartych przestrzeniach albo  
w pobliżu określonych źródeł pól magnetycznych, w wyznaczonych 
obszarach. 

W sondach zewnętrznych wykorzystuje się cewki (anteny ra-
mowe) lub czujniki Halla [1,5,6]. W drugim przypadku wyróżnia się 
sondy poprzeczne lub sondy osiowe. W sondzie poprzecznej hallo-
tron umieszczony jest w końcówce o kształcie cienkiego paska.   
W sondzie osiowej umieszczony jest w końcówce w kształcie rurki. 
Sondy poprzeczne stosuje się do pomiarów między dwoma biegu-
nami magnetycznymi. Sondy osiowe do pomiarów wzdłuż osi np. 
solenoidów. 

Podczas pomiarów mierniki do pomiaru pola magnetycznego 
mogą być trzymane w dłoni. Ze względu na przenikalność magne-
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tyczną nie występuje wpływ osoby badającej  na rozkład pola i tym 
samym na wynik pomiarów.  

Spotkać można mierniki z odczytem analogowym lub cyfro-
wym. Mierniki pola magnetycznego najczęściej są zasilane z baterii. 

Pomiary  składowych elektrycznej i magnetycznej pola elek-
tromagnetycznego przeprowadzono w  uwarunkowanych względami 
pomiarowymi zakresach częstotliwości: od 5 Hz do 2 kHz – ELF  
(Extremely Low Frequencies) oraz od 2 kHz do 100 kHz – VLF 
(Very Low Frequencies). Badania przeprowadzono w warunkach 
laboratoryjnych oraz w warunkach rzeczywistych, na stanowiskach 
pracy [1,2,9]. 

1. PRZYKŁADOWE WYNIKI BADAŃ POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA WYBRANYCH 
ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA NIEZAMIERZONEGO  
Z ZAKRESU MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI   

Pierwszy przypadek dotyczy pomiarów pól przy wybranych 
wskaźnikach radiolokacyjnych, w warunkach laboratoryjnych. Wy-
konano pomiary natężenia E pola elektrycznego oraz indukcji  
B pola magnetycznego przy dwóch typów wskaźnikach radioloka-
cyjnych. Badając rozkłady E i B przyjęto charakterystyczne odległo-
ści od ekranów urządzeń równe: 10 cm, 30 cm, 50 cm. Dystans 30 
cm stanowi odległość, na jaką praktycznie może zbliżać się do 
ekranu głowa osoby pracującej przy wskaźniku radiolokacyjnym, 
(podobnie jak przy monitorze komputerowym). Odległość 50 cm jest 
typowa dla określenia wartości dopuszczalnych, które są przyjmo-
wane w normach. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów uzyskanych przy 
wskaźnikach radiolokacyjnych oznaczonych symbolami WRH  
i WRP. Posiadały one ruchome podstawy czasu wyzwalane z czę-
stotliwością 375 Hz. 

 
Tab. 1. Wyniki pomiarów indukcji B pola magnetycznego  

w zakresie małych częstotliwości  
przed wskaźnikami radiolokacyjnymi. 

Odległość 

od ekranu  

w cm 

Wartości max. i min. indukcji magnetycznej B przed wskaźnikami radiolokacyjnymi, dla 

różnych zakresów częstotliwości  

WRH WRP 

ELF [T] VLF [nT] ELF [T] VLF [nT] 

Bmax Bmin Bmax Bmin Bmax Bmin Bmax Bmin 

10 2,14 0,93 414 259 0,30 0,30 6,8 3,7 

30 0,50 0,33 89 52 0,20 0,20 1,4 1,0 

50 0,26 0,22 30 18 0,15 0,15 0,7 0,8 

 
 

 
We wskaźniku WRH, z prostokątnym ekranem, początek pod-

stawy czasu był umieszczony w lewym dolnym rogu ekranu. Czę-
stotliwość przemieszczania się podstawy czasu z dołu ekranu do 
góry i z powrotem wynosiła 0,3 Hz. We wskaźniku WRP, z ekranem 
kołowym, początek podstawy czasu będącej promieniem koła 
umiejscowiony był w środku ekranu. Podstawa czasu obiegała 
ekran zgodnie z ruchem wskazówek zegara z częstotliwością 0,05 
Hz. 

Przemieszczanie się podstawy czasu z określoną częstotliwo-
ścią powodowało występowanie maksymalnych i minimalnych 
wartości mierzonych parametrów w badanym obszarze, w takt 
zmian jej położenia. W przypadku wskaźników z wiązką elektrono-
wą odchylaną przy pomocy cewek, zmiany wartości mierzonych 
parametrów występowały w zakresie ELF i VLF. Przy wskaźnikach  
z wiązką elektronową odchylaną za pomocą napięcia sterowanego 
cyfrowo, wyżej wymienione zmiany występowały przy pomiarze 
indukcji B pola magnetycznego w zakresie VLF oraz natężenia  
E pola elektrycznego w zakresie ELF.  

Dokładniejsze diagnozowanie środowiska elektromagnetycz-
nego wymaga znajomości charakterystyk widmowych tych pól.  
W trakcie badań dokonano pomiarów charakterystyk widmowych 
natężenia pola elektrycznego E oraz indukcji pola magnetycznego B 
w stacjach radiolokacyjnych. „Bożena” i „Justyna”. Rozkłady wid-
mowe natężenia pola elektrycznego E w tych stacjach w zakresie 
częstotliwości ELF, przedstawiono na rys. 1 i 2. Jak można zauwa-
żyć w obu przypadkach, w przedziale częstotliwości do 800 Hz, 
występuje osiem składowych widma o różnych częstotliwościach  
i wartościach natężenia E pola elektrycznego. Rozkład prążków,  
o zdecydowanie większych wartościach E w stacji „Bożena” jest 
równomierny w badanym zakresie częstotliwości, natomiast w stacji 
„Justyna” daje się zauważyć jego zagęszczenie w przedziale czę-
stotliwości do 350 Hz.  Na rys. 3 przedstawiono charakterystykę 
widmową w przedziale częstotliwości odpowiadającemu zakresowi 
VLF,  otrzymaną w stacji „Bożena”. W tym przypadku zauważono 
tylko jedną składową widma, o częstotliwości około 7,9 kHz. 

 

 
Rys. 1. Charakterystyki widmowe natężenia E pola elektrycznego w 
zakresie częstotliwości ELF w stacji radiolokacyjnej „Bożena" 
 

 
Rys. 2. Charakterystyki widmowe natężenia E pola elektrycznego w 
zakresie częstotliwości ELF w stacji radiolokacyjnej „Justyna" 
 

 
Rys. 3. Charakterystyki widmowe natężenia E pola elektrycznego w 
zakresie częstotliwości VLF w stacji radiolokacyjnej „Bożena" 

 
Na rys. 4 przedstawiono charakterystykę widmową indukcji  

B pola magnetycznego w zakresie częstotliwości VLF w stacji radio-
lokacyjnej „Bożena". 
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Rys. 4. Charakterystyki widmowe indukcji B pola magnetycznego  
w zakresie częstotliwości ELF w stacji radiolokacyjnej „Bożena" 
 

 
Rys. 5. Charakterystyki widmowe indukcji B pola magnetycznego  
w zakresie częstotliwości ELF w stacji radiolokacyjnej „Justyna",  
w pobliżu wyłączonych silnikach napędów 

 
Jak wykazały przeprowadzone badania, w stacjach radioloka-

cyjnych środowisko elektromagnetyczne kształtowane jest przez 
liczne źródła niezamierzonych pól. Należą do nich urządzenia elek-
tryczne oraz elektroniczne, skoncentrowane w stosunkowo małej 
przestrzeni. Wykonane pomiary pól w zakresach częstotliwości ELF 
i VLF, w obszarach bliskich przy elementach składowych stacji 
radiolokacyjnych, wykazują znaczne zróżnicowanie wartości para-
metrów pól dla różnych urządzeń i różnych typów danego urządze-
nia. 

Łatwo daje się zauważyć, że wartości natężenia E pola elek-
trycznego oraz indukcji B pola magnetycznego znacznie maleją ze 
wzrostem odległości od badanych urządzeń. Pomiary charaktery-
styk widmowych wykazały występowanie zróżnicowanych rozkła-
dów składowych badanych pól w zakresie małych częstotliwości, w 
zależności od właściwości źródeł ich pochodzenia. 

Personel stacji radiolokacyjnej przebywa głównie w obszarach 
związanych z wykonywanymi czynnościami. Dlatego istotne było 
określenie środowiska elektromagnetycznego przede wszystkim 
 w tych przestrzeniach. Do takich miejsc należą stanowiska operato-
rów pracujących przy wskaźnikach radiolokacyjnych. 

Drugi przypadek to pomiary pola elektromagnetycznego małej 
częstotliwości w kolejowych wagonach osobowych. Wykonano je  
w godzinach  900  - 1200  podczas ujemnej temperatury zewnętrznej 
wynoszącej - 30C i umiarkowanym wietrze. Wtedy występuje zwięk-
szone zapotrzebowanie na energię elektryczną, która służy między 
innymi do ogrzewania wagonów osobowych. Schemat oraz roz-
mieszczenie punktów pomiarowych zostało przedstawione na ry-
sunku 6. Wartości indukcji B pola magnetycznego zostały przedsta-
wione w tab. 2. Badaniu poddano trzy wagony osobowe pociągu, 
poszukując w badanej przestrzeni źródeł zakłócających pól elektro-
magnetycznych o maksymalnych wartościach. Badania zostały 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dla pomiarów pól 
elektromagnetycznych dla zakresu częstotliwości (0-100) kHz.   

 
 
 

 
Rys. 6. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w trzech kolejowych 
wagonach osobowych 

 
Tab. 2. Wyniki badania składowych pola elektromagnetycznego 

małej częstotliwości na korytarzach pasażerskich  
wagonów kolejowych  osobowych.  

Rodzaj badanej składowej pola 

elektromagnetycznego 
Wagon nr 1 Wagon nr 2 Wagon nr 3 
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Indukcja B[T] pola  

Magnetycznego dla zakresu 

częstotliwości ELF 

(0,030,11) 

Bśr = 0,07 

(0,010,13) 

Bśr = 0,07 

(0,070,14) 

Bśr = 0,105 

Poszczególne  

składowe indukcji  

B[T] pola  

magnetycznego dla 

zakresu 

częstotliwości ELF 

Bx[T] 
(0,010,04) 

Bśr = 0,025 

(0,020,05) 

Bśr = 0,035 

(0,030,06) 

Bśr = 0,045 

By[T] 
(0,030,06) 

Bśr = 0,045 

(0,010,04) 

Bśr = 0,025 

(0,040,05) 

Bśr = 0,045 

Bz[T] 
(0,010,02) 

Bśr = 0,015 

(0,010,03) 

Bśr = 0,02 

(0,010,02) 

Bśr = 0,015 

Indukcja B[nT] pola magnetycznego dla 

zakresu częstotliwości VLF 
(0,30,8) 

Bśr = 0,55 

(0,21,1) 

Bśr = 0,65 

(0,50,9) 

 Bśr = 0,7 

Natężenie E[V/m] pola elektrycznego 

dla zakresu częstotliwości ELF 

(5,215,8) 

Eśr = 10,5 

(4,221) 

Eśr = 12,6 

(2,324,5) 

Eśr = 13,4 

Natężenie E[V/m] pola elektrycznego 

dla zakresu częstotliwości VLF 

(0,91,8) 

Eśr = 1,35 

(0,42,2) 

Eśr = 1,3 

(0,71,7) 

Eśr = 1,2 

 
 

 
W tabeli 2 przedstawiono wyniki badania składowych pola 

elektromagnetycznego małej częstotliwości na trzech korytarzach 
pasażerskich wagonów kolejowych. Dodatkowe badania 
poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego 
przeprowadzono w obszarach zlokalizowanych na korytarzu oraz 
przejściu - rys. 6. W tych punktach uzyskano maksymalne wartości 
E, B (punkty pomiarowe oznaczone nr 1, 2). Maksymalaną wartość 
indukcji B pola magnetycznego w badanych pasażerskich 
wagonach kolejowych otrzymano w obszarze znajdującym się za 
drzwiami zamykającymi korytarz wagonu (pkt 1) – rys. 6. Wartość 
indukcji B pola magnetycznego dla zakresu częstotliwości ELF 
wynosiła odpowiednio: 

B[T] = (0,34 0,51) - Bśr = 0,425 T 
a wartość poszczególnych składowych pola wynosiła: 

– Bx[T] = (0,24 0,3) - Bśr = 0,27 T 

– By[T] = (0,1 0,11) - Bśr = 0,105 T 

– Bz[T] = (0,11 0,14) - Bśr = 0,125 T 
Wartość indukcji B pola magnetycznego zmieniała się w zależności 
od odległości od podłogi wagonu i wynosiła: 

– w odległości 30[cm] od podłogi B[T] = 0,19 

– w odległości 1[m] od podłogi B[T] = 0,25 

– w odległości 2[m] od podłogi B[T] = 0,16 
W punkcie nr 1 maksymalna wartość indukcji B pola 
magnetycznego z zakresu częstotliwości VLF wynosiła 3,1 [nT].  
Natężenie E pola elektrycznego w punkcie 1 dla dwóch zakresów 
częstotliwości wynosiło odpowiednio: 

– dla zakresu częstotliwosci ELF – (14  26) [V/m] - wartość 
średnia Eśr = 20 V/m 

– dla zakresu częstotliwosci VLF – (1,5  2)[V/m] - wartość 
średnia Eśr = 1,75 V/m 
W przejściach między wagonami (pkt. 2) - rys. 6 otrzymano 

maksymalne wartości pola elektromagnetycznego z zakresu małych 
częstotliwości które odpowiednio wynosiło: 
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Wartość indukcji B pola magnetycznego dla zakresu częstotliwości 
ELF wynosiła odpowiednio: 

B[T] = (0,4 0,61) - Bśr = 0,505 T  
a wartość poszczególnych składowych pola wynosiła: 

– Bx[T] = (0,02 0,1) Bśr = 0,0,06 T 

– By[T] = (0,41 0,5) Bśr = 0,455 T 

– Bz[T] = (0,02 0,04) Bśr = 0,06 T 
Wartość indukcji B pola magnetycznego dla zakresu częstotliwości 

VLF B[nT]=(1532) - Bśr = 23,5 nT 
Natężenie E pola elektrycznego dla dwóch zakresów częstotliwości 
wynosiło:  

– dla zakresu częstotliwosci ELF – (14,6  21,6)[V/m] - wartość 
średnia Eśr = 18,1 V/m; 

– dla zakresu częstotliwosci VLF – (1,2  1,6)[V/m] - wartość 
średnia Eśr = 1,4 V/m. 

PODSUMOWANIE 

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów pola elektroma-
gnetycznego, które są generowane podczas eksploatacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. Metodyka wykonywania pomiarów 
pola elektromagnetycznego z zakresu małych częstotliwości to:  
a) wstępne określenie środowiska elektromagnetycznego (eletro-

klimatu) w badanych przestrzeniach, pomieszczeniach – identy-
fikacja źródeł i miejsc maksymalnego promieniowania [1,3,6,7];  

b) właściwy pomiar pola w wybranych punktach pomiarowych  
o maksymalnym promieniowaniu według Polskiej Normy 
[1,3,4,5,6].  
Poprawne diagnozowanie promieniowania elektromagnetycz-

nego z zakresu małych częstotliwości wymaga znajomości specyfiki 
pomiarów w polu bliskim, podstawowych parametrów stosowanych 
mierników oraz ich konstrukcji. Przedstawione w opracowaniu ba-
dania przeprowadzono stosując mierniki o określonych pasmach 
transmitancji, ELF oraz VLF. Z tego względu konieczne było ustala-
nie czy pola pochodzą tylko od badanego obiektu i nie występują 
inne źródła niż badane. Dlatego wszędzie, gdzie było to możliwe, 
dokonywano pomiarów tła elektromagnetycznego i eliminowano 
inne źródła pól [1,2,7].    

Kierunkowość pola elektrycznego i magnetycznego w strefie 
bliskiej stwarzała konieczność przeprowadzania precyzyjnych po-
miarów. Na wyniki pomiarów mogły mieć wpływ: rodzaj, konstrukcja 
oraz rozmiar wykorzystywanej sondy. Nie bez znaczenia był rów-
nież kształt i konstrukcja badanych źródeł promieniowania. 

Jak opisano wyżej, w warunkach rzeczywistych, można spo-
tkać się ze znaczną różnorodnością źródeł niezamierzonego pro-
mieniowania. Ich kształty i wymiary mogą być przyczyną występo-
wania zróżnicowanych rozkładów pól elektromagnetycznych w ich 
otoczeniu. Poza tym spotkać można pola o różnym charakterze: 
sinusoidalne, modulowane, przebiegi odkształcone. Przystępując do 
badań często nie mamy pełnych informacji dotyczących liczby  
i rodzaju źródeł oraz charakteru wytwarzanych przez nie pól [1,3,8]. 

Źródła niezamierzonego promieniowania podzielono na punk-
towe (skupione w małej przestrzeni) lub rozłożone przestrzennie. 
Przykładami pierwszych są zbadane monitory komputerowe, 
wskaźniki radiolokacyjne, lutownica impulsowa. Do drugich zaliczo-
no przykładowo elektryczne maty grzewcze i stację transformatoro-
wą z wyprowadzeniami [1,10,11]. W zależności od rodzaju źródła 
stosowano różne metodyki pomiarowe. W przypadku źródeł skupio-
nych i rozłożonych przestrzennie wykonywano pomiary pola elek-
trycznego i magnetycznego w wybranym kierunku, w funkcji odle-
głości od wybranego fragmentu źródła. W większości  przypadków, 
kiedy odległości od badanych źródeł były małe, stwierdzano wydat-
ne zmniejszanie się wartości mierzonego parametru z odległością.  

W tych sytuacjach na wynik pomiarów mogły wpływać wymiary sond 
pomiarowych (wbudowanych i zewnętrznych). W przestrzeniach 
zajmowanych przez sondy mogą występować duże gradienty war-
tości badanego parametru. Wówczas wynik pomiaru jest „uśrednie-
niem” wartości mierzonej z tego obszaru. Najlepsze w takich sytua-
cjach byłyby sondy o bardzo małych wymiarach, które umożliwiały-
by pomiary „punktowe”. 
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Characteristics of selected unfolded  
sources electromagnetic radiation 

The article presents selected radiation characteristics of 

unintended sources of low frequency electromagnetic field. 

The methodology for measuring the individual components of 

the electromagnetic field - E of electric field and induction  

B of magnetic field - was presented. The article presents 

examples of research results for selected sources of electro-

magnetic field and analysis of obtained results according to 

current legal regulations. 
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