
A rádiófrekvenciás és 

mikrohullámú elektromágneses 

sugárzások vizsgálata 

Készítette: Gresa László
Környezettan szak

Témavezető: Finta Viktória



(Forrás:http://technologyreview.com)

A mobiltelefonok számának változása 

az elmúlt 10 évben



Bevezetés

• 300kHz-300GHz: TV/rádióadók, mikrosütő, mobiltelefon 

készülékek és bázisállomások, radarok, navigációs 

rendszerek, vezetéknélküli technológiák (telefon, internet, 

irodai eszközök, bluetooth)

• Fizikai mennyiség=expozíció: térerősség (V/m vagy T)

• Biológiai mennyiség=dózis: SAR - Specific Absorption 

Ratio/fajlagosan elnyelt teljesítmény/(W/kg)

• A kettő között nem egyértelmű a kapcsolat!



Szabályozás
• SAR alapú korlátozás:

megadja az egységnyi tömegben elnyelt 

teljesítmény nagyságát. (W/kg)

• A jelenleg Magyarországon érvényben 

lévő szabályozást a 63/2004 ESzCsM 

rendelet tartalmazza.



Biológiai hatások

• Daganatnövelő hatás nem valószínű

• Idegrendszer vér-agy gát permeabilitásának 

megváltozása  [5 mW/kg]

• Immunrendszer Hatások később mutatkoznak 

meg

• Sejt A DNS sérülése sejttípus függő

[3 W/kg 24h]

 A sejtfázis is meghatározó 

[1,25 W/kg 900 MHz 20h]

 A szétesett sejtmagok száma nem függ az             

expozíció mértékétől 



Biológiai hatások

• Agyi vizsgálatok   nincs kapcsolat a fejfájással

 alvás szerkezetére nincs hatás, 

csak a minőségére [217 Hz 0,5h]

 reakcióidő csökkent, teljesítés

pontossága nem [217 Hz]

• Szaporodás nők termékenységére nincs hatás

 férfiakra sem (patkánykísérletben)

[847,5 MHz 2 W/kg]

• Mágneses kölcsönhatás  ferritin vasfelvevő

képessége csökkent  [1 MHz 10 μW/kg 30 μT 2h]

• Elektromos hiperszenzitivitás = no-cebo



Fizikai kutatások

• Számítási modellek  olcsó, gyors, pontos

Módosító faktorok: - akadályok

- fal abszorpciója, reflexiója

- vegetáció

- fantom mérete,anatómiája, 

testtartása 



Fizikai kutatások
• Mérési modellek Személyi mérések

• Satimo EME SPY 121 

(expoziméter)

• Izotróp

• Elektromos térerősség: 0,05-10 V/m

• Frekvenciasávok különválasztása: FM, 

TV-VHF, TV-UHF, GSM 900/1800/2100 

MHz készülék és antenna külön, DECT

TETRA, WLAN



Eredmények

• Minden esetben eü.határérték alatti értékek

• Kinti körülmények között

- GSM 1800 (47%) [1800 MHz]

- GSM 900 (42%) [900 MHz]

- 3G (8%) [2100 MHz]

• Benti körülmények között

- GSM 1800 (50%) [1800 MHz]

- GSM 900 (20%) [900 MHz]

- 3G (12%) [2100 MHz]

- FM radio (12%) [100 MHz]



Hiányosságok

• Mérések pontatlanságainak és hibáinak 

kiküszöbölése (mérőműszer hibája, 

mérőeszköz helyzete a testen, egyéb használt 

eszközök módosító hatása [pl: petri-csésze 

abszorpciója, EEG vezeték])

• Hosszútávú kiterjedt epidemiológiai 

tanulmányok készítése

• Nemzetközileg egységes protokoll

• Globális adatbázis



Újdonság!

• IARC 2011. május 31-i sajtóközlemény

A lehetséges emberi rákkeltők (2B csoport) közé 

sorolta a rádiófrekvenciás elektromágneses teret.

• A vezeték nélküli telefonok használata és a 

glióma megnövekedett kockázata közötti 

összefüggésre alapozva.

• Nem végeztek új kutatásokat, csak az eddigi 

tudományos munkákat tanulmányozták át



Összegzés

• További kutatások elvégzése

• Epidemiológiai tanulmányok

• A mérések és modellek pontosítása

• Felelősségteljes kommunikáció

• Ésszerű használat
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Köszönöm a figyelmet!


