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Célkitűzés 
 

 Dolgozatom célja annak 

tudományos vizsgálata, 

hogy bizonyos 

szempontok szerint 

válogatott 

embercsoportokat 

hétköznapi életük során 

mikor, milyen 

forrásból, mekkora 

nem-ionizáló 

elektromágneses 

sugárzás ér. 

 

 

 Tudományos áttekintés 

 

 Egyetemi hallgatók 

mérési eredményeinek 

statisztikai elemzése 

 



Elméleti háttér 

• Elektromágneses sugárzás, rádiófrekvenciás 

 

•  Vizsgált sávok:  rádióadók, TV-adók,  készenléti egységek 

kommunikációja, mobiltelefonok és bázisállomásaik,  vezeték 

nélküli telefon, WLAN/mikrosütő 

 

LEHETSÉGES RÁKKELTŐ 



Mérőeszköz 

Személyi expoziméter (PEM = Personal Exposure Meter) 

 

 

A készülék 12 különböző frekvenciasávon mérte az 

elektromos térerősséget. 



Vizsgálati módszer 

 Diákok adatsorainak elemzése öt tevékenységfajtára  

 (otthon, munka, utazás, alvás, egyéb) 

 Vidékiek, fővárosiak, ingázók 

 (Elektromos térerősség)Teljesítménysűrűség:  µW/cm2 

 Statisztikai analízis, nem-paraméteres próbák alkalmazása 

 Analízis: Friedman-ANOVA, post hoc módszerként Fisher 

LSD-teszt, Kruskal-Wallis teszt, Box&Whiskers ábrázolás 

 Korreláció vizsgálata: Spearman-féle rangkorrelációs 

együtthatók 

 p= 0,05 



Fontosabb eredmények 
Átlagos teljesítménysűrűség tevékenységenként

otthon munka utazás egyéb alvás

TEVÉKENYSÉGEK
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 Median

  25%-75%

  Non-Outlier Range

  Outliers

 Extremes

 A GSM 900 MHz-es bázisállomások sávjában legnagyobb 
az expozíció, de jelentősek még az FM és a GSM 900 
mobiltelefonok is 

 Főleg utazás közben kiemelkedő értékek, alvás alatt a 
legalacsonyabbak 

 Nincs különbség lakóhely szerint 

 

 Telefonok/bázisállomások sávjai korrelálnak egymással, 
TV-k és rádió is 

 Napi leginkább az otthonnal korrelál és legkevésbé a 
munkával, az alvás az otthonnal, egyéb tevékenységek az 
utazással és otthonnal 

 

 



Következtetések 
 A mért értékek jóval a megállapított határértékek alatt 

vannak:  legnagyobb érték 0,184 µW/cm2  , az eü. 

határérték 50-1250 µW/cm2 frekvenciától függően 

(63/2004. ESzCsM rendelet) 

 

 Hosszú távú hatások nem ismertek 

 

 Érdemes törekedni a minél kisebb expozícióra, 

kikapcsolni a nem használt eszközöket 

 

 

 A dolgozat egy jó kiindulási alap lehet a további ezirányú 

kutatásokhoz 

 



Köszönöm a figyelmet! 


