
 

 

Rozhovor s Mikom Woodom  
Predseda Medzinárodnej elektrotechnickej komisie – technický výbor 106 

 
 

1. Čo je Medzinárodná elektrotechnická komisia a aká je jej úloha v oblasti noriem vystavenia 5G ? 
 
Medzinárodná elektrotechnická komisia alebo IEC je vedúcou svetovou organizáciou so sídlom v Ženeve. Vyvíja 
medzinárodné normy, ktoré sa uplatňujú na elektrické, elektronické alebo iné technológie, a najmä na 5G. V IEC pracuje 
takmer 20 000 odborníkov z oblasti priemyslu, obchodu, vládnych agentúr, testovacích a výskumných laboratórií, univerzít 
a spotrebiteľských skupín.   
 
IEC je zodpovedná za vývoj medzinárodných noriem na posudzovanie vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliam 
(EMP) zo sietí a mobilných zariadení vrátane tých zo siete 5G.  
 
IEC tiež vyvíja normy v spolupráci s IEEE, medzinárodnou organizáciou so sídlom v USA, s cieľom zabezpečiť harmonizáciu 
testovacích metód na celom svete. 
 
 

2. Ako normy zabezpečujú bezpečnosť verejnosti a pracovníkov pri používaní 5G? 
 
Je to veľmi dôležitá otázka pre pracovníkov a verejnosť. Bezpečnostné normy pre bezdrôtové technológie vrátane 5G sú 
stanovené medzinárodnými a vnútroštátnymi zdravotníckymi orgánmi. 
 
IEC vyvíja rôzne testovacie metódy založené na limitoch vystavenia stanovených zdravotníckymi orgánmi. S cieľom chrániť 
zdravie pracovníkov a verejnosti zaisťuje tento dvojkrokový proces súlad základňových staníc a zariadení 5G 
s bezpečnostnými normami. 
 



 

 

3. Aké nové normy vyvinula IEC pre 5G?  
 
IEC sa pripravuje na príchod 5G od roku 2016.   
 
Pokiaľ ide o základňové stanice 5G, IEC vyvinula normu spresňujúcu testovacie metódy, ktoré sa majú uplatňovať v prípade 
počiatočných sietí 5G, ako aj technickú správu vrátane prípadových štúdií, ktoré predstavujú metódy hodnotenia. IEC v 
súčasnosti pracuje na revízii normy, ktorá sa uplatňuje na základňové stanice. Táto revízia, ktorá bude vydaná v roku 2021, 
sa týka budúcich pokročilých sietí 5G a súvisiacich metód posudzovania. 
 
Pokiaľ ide o zariadenia 5G, existujúce normy nie je potrebné aktualizovať, pretože pôvodné siete 5G používajú rádiové 
frekvencie podobné tým, ktoré používajú siete 3G a 4G. 
 
Budúce siete 5G budú používať vyššie frekvencie v milimetrovom pásme. IEC preto v súčasnosti pre zariadenia vyvíja novú 
normu, pretože postupy testovania sa budú líšiť.   
 
Niektoré krajiny na podporu 5G už používajú frekvencie v milimetrovom pásme. S cieľom zabezpečiť, aby tieto krajiny mali 
k dispozícii nové testovacie metódy, vydala IEC v roku 2018 technickú správu s podrobnou aktualizáciou testovacích metód 
zariadení prispôsobených vyšším frekvenciám. V súčasnosti sa pracuje na začlenení týchto metód do novej medzinárodnej 
normy pre zariadenia. Táto medzinárodná norma má byť uverejnená v roku 2021. 
 
Informácie o testovacích normách EMC sú k dispozícii na internetovej stránke IEC    


