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JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

Jelölések

Latin bet s jelölések 

Jelölés Jelentés Mérték-
egység

A - vektorpotenciál Vs/m 
b - a véráramlásra jellemz  állandó J/(sm3 K)
B - mágneses indukció T (Vs/m2)
Bj - szélessávú zavarójel sávszélessége Hz 
Bs - szélessávú információ sávszélessége Hz 
c - a fény terjedési sebessége vákuumban (c = 299 792 458 m/s)) m/s 
C - villamos kapacitás F 
ct - az anyag (testszövet) fajh je J/(kg K) 
d - a dipólantenna betáplálási pontjánál az antennaszárak közti rés nagysága m 
D - villamos eltolás (fluxuss r ség) As/m2

D~ - normalizált villamos eltolás A/m 
DF - pulzuskitöltési tényez  (duty factor) -
E - villamos térer sség V/m 
E~ - normalizált villamos térer sség  A/m 
|E| - a komplex villamos térer sség amplitúdója V/m 
[Em] - a MoM módszernél az anyag bels  térer sséget leíró mátrix V/m 
[Ei

m] - a MoM módszernél az anyag exponáló térer sséget leíró mátrix V/m 
Er - az elemi dipólantenna által el állított villamos térer sség radiális irányú 

komponense 
V/m 

E - az elemi dipólantenna által el állított villamos térer sség  irányú 
komponense 

V/m 

f - frekvencia Hz 
fk - keresett frekvencia Fourier transzformációnál Hz 
f0 - relaxációs frekvencia Hz 
G - villamos vezetés S 
[Gmn] - a MoM módszernél a cellák közti elektromágneses csatolást leíró mátrix - 
H - mágneses térer sség A/m 
H - az elemi dipólantenna által el állított mágneses térer sség  irányú 

komponense 
A/m 

h - Planck állandó (h = 6.626  10-34 Js) Js
I0 - az elemi antenna gerjeszt áramának amplitúdója A 
icd - a dipólantenna betáplálási pontjának x koordinátája - 
Is - dipól antenna árama a betáplálási pontban A 
J - árams r ség A/m2

jcd - a dipólantenna betáplálási pontjának y koordinátája - 
k - a szövet h vezet  képessége W/(mK) 
K - dielektromos jellemz k meghatározásakor a mér rendszert jellemz

állandó
-

K( ) - amplitúdó-karakterisztika  
kcd - a dipólantenna betáplálási pontjának z koordinátája - 
L - a forrásantenna legnagyobb kiterjedése m 
l - az elemi dipólus hossza m 
m - az anyag tömege kg 
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m - az abszorbens peremfeltétel (perfectly matched layer, PML) fiktív 
paramétereinek irányát mutató tényez

-

mc - az átlagolási tömegnél kisebb kocka tömege kg 
mg - az átlagolási tömeg (ált. 1 v. 10g) kg 
ml - az átlagolási tömeget meghaladó extra layer tömege kg 
M0 - M0 a szervezet metabolikus folyamatai által termelt h teljesítmény 

egységnyi térfogatra vonatkoztatva 
W/m3

O[( z)2] - maradéktag az örvényekre vonatkozó Maxwell egyenletek térbeli 
diszkretizálásához

V/(m2)

O[( t)2] - maradéktag az örvényekre vonatkozó Maxwell egyenletek id beli 
diszkretizálásához

V/(ms) 

P - V térfogatban disszipált teljesítmény W/m3

Pa - átlagos sugárzási teljesítmény (average power) W
Pc - az átlagolási tömegnél kisebb kockában elnyel dött teljesítmény W
Pl - az átlagolási tömeget meghaladó extra layerben elnyel dött teljesítmény W
Pp - csúcsteljesítmény (peak power) W
PRF - pulzusismétl dési frekvencia (pulse repetition frequency) Hz
PW - pulzusszélesség (pulse width) s 
QEM - az EM sugárzás disszipációja okozta teljesítmény egységnyi térfogatra 

vonatkoztatva (QEM =  SAR). 
W/m3

r - az antennától mért távolság m 
ra - monopolantenna huzalátmér  m 
rg - a validálási gömb sugara m 
S - teljesítménys r ség W/m2

SAR - fajlagosan elnyelt teljesítmény  W/kg 
SARg - az átlagolási tömegre számított SAR érték (ált. 1 v. 10 g) W/kg 
SAR1cell - fajlagosan elnyelt teljesítmény értéke a számítási tartomány egy 

cellájában
W/kg 

SAR1cellmax - fajlagosan elnyelt teljesítmény maximális értéke a számítási tartomány 
egy cellájára vonatkoztatva 

W/kg 

SAR1g - fajlagosan elnyelt teljesítmény a vizsgált szövet egy g-ja átlagolva W/kg 
SAR1gmax - fajlagosan elnyelt teljesítmény maximális értéke a vizsgált szövet egy g-

jára átlagolva 
W/kg 

SAR10g - fajlagosan elnyelt teljesítmény a vizsgált szövet tíz g-ja átlagolva W/kg 
SAR10gmax - fajlagosan elnyelt teljesítmény maximális értéke a vizsgált szövet tíz g-ja 

átlagolva 
W/kg 

Sj0 - szélessávú információ amplitúdója dB 
Ss0 - szélessávú zavarójel amplitúdója dB 
S(k) - hullámforrás jele - 
S( je ) - hullámforrás jelének Fourier transzformáltja - 
T - transzmissziós (átviteli tényez ) - 
T - FDTD iterációk száma - 
Tt - az anyag (testszövet) h mérséklete K 
T1, T2,… - id pont s 
t - id  s 

t - FDTD id lépés s 
Us - antenna betáplálási feszültsége V 
V - térfogat m3

W - a sugárzás energiája J 
W( je ) - a rendszer átviteli karakterisztikája - 

x - FDTD cellaméret m 
Y(k) - a rendszer válaszjele - 
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Y( je ) - a rendszer válaszjelének Fourier transzformáltja - 
Zgap - dipólantenna bemeneti impedanciája 
Z1; Z2 - rétegek bemeneti impedanciája 

Görög bet s jelölések 

Jelölés Jelentés Mérték-
egység

- hullámszám,  = 2  / , 1/m 
- skalárpotenciál  

( ) - fáziskarakterisztika - 

- komplex terjedési tényez j22 1/m 

- reflexiótényez  (  + T = 1) -
- a hullámhossz m 
- a közeg permittivitása,  = r 0 As/Vm 

’ - a komplex permittivitás valós része As/Vm 
” - a komplex permittivitás képzetes része As/Vm 
0 - a vákuum permittivitása ( 0 = 8,854  10-12 As/Vm) As/Vm 
*
Fm

- a PML fiktív permittivitása - 

r - a közeg relatív permittivitása - 
’r - a relatív komplex permittivitás valós része - 
”r - a relatív komplex permittivitás képzetes része - 
*
r

- komplex relatív permittivitás - 
ˆ - a közeg komplex permittivitása, ( "'ˆ j ) As/Vm 
s - a közeg permittivitása ha  >> 1 As/Vm 

- a közeg permittivitása ha  << 1 As/Vm 
- a diszperzió amplitúdója As/Vm 
- a közeg permeabilitása (  = r 0) Vs/Am 

0 - a vákuum permeabilitása ( 0 = 4  10-7 Vs/Am) Vs/Am 
*
Fm

- a PML fiktív permeabilitása - 

r - a közeg relatív permeabilitása - 
- az anyag (testszövet) s r sége kg/m3

- töltéss r ség As/m3

- az anyag (testszövet) vezet képessége S/m 
i - ionos vezet képesség S/m 
D(m) - fiktív vezet képesség a PML alkalmazásakor (m = x, y, z) S/m 

- relaxációs id  egy adott frekvencián s 
b - a vér perfúziós rátája m3/(kgs)

- körfrekvencia r/s 
- tér és id  változójú függvény - 
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Rövidítések

Jelölés Jelentés 
ABCs - absorbing boundary conditions (abszorbens peremfeltétel)
AM - amplitude modulation (amplitúdó moduláció)
ANSI - American National Standard Institute
APC - Adaptive Power Control (adaptív teljesítményszabályozás) 
AUC - Authentication Centre (el fizet i azonosító központ) 
BHTE - Bioheat Transfer Equation (bioh -transzfer egyenlet) 
BSC - Base Station Controller (bázisállomás vezérl )
BIFA - bend inverted F-antenna (mobiltelefonba integrált síkantenna típus)
BSS - Base Station Subsystem (bázisállomás alrendszer), 
BTS - Base Transceiver Station 
CDMA - Code Division Multiple Access (rádiós interface)
CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
CEM - Computational Electromagnetics (EM terek számítógépes szimulációja) 
COST - Cooperation in Science and Technological Research 
CW - continuous wave (folytonos hullám) 
DC - duty cycle (m ködési ciklus) 
DCS - Digital Cordless System (1800 MHz-es digitális modulációjú mobiltelefon 

rendszer) 
DFT - Discrete Fourier Transform (diszkrét Fourier transzformáció)
DOE - U.S. Department of Energy
DTX - Discontinuous Transmission (szakaszos adatátvitel) 
EC - European Council (Európai Tanács)
EIR - Equipment Identity Register (berendezés azonosító regiszter) 
ELF - extremely low frequency (nagyon kis frekvencia) 
EMC - electromagnetic compatibility (elektromágneses összeférhet ség, a berendezések 

azon tulajdonsága, hogy egyid ben, egymáshoz közel zavarásmentesen képesek 
m ködik)

EM - electromagnetic (elektromágneses)
ES - Exchange System (kapcsolórendszer) 
FDD - Frequency Division Duplex (W-CDMA rendszer egyik típusa)
FDMA - Frequency Division Multiple Access (GSM rendszereknél használt 

frekvenciaosztási technika) 
FDTD - Finite Difference Time Domain (véges különbségek id tartománybeli módszere az 

EM tér számítógépes szimulációjára) 
FEM - Finite Element Method (végeselem módszer az EM tér számítógépes 

szimulációjára) 
FM - frequency modulation (frekvenciamoduláció)
FFT - Fast Fourier Transform (gyors Fourier transzformáció) 
GO - Geometrical Optics 
GMSK - Gaussian Minimum-Shift Keying (digitális GSM modulációs technika) 
GSM - Global System for Mobile Communication (900 MHz-es digitális modulációjú 

mobiltelefon rendszer) 
GTD - Geometrical Theory of Diffraction 
HLR - Home Location Register (honos el fizet i helyregiszter) 
ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Nemzetközi 

Nem-ionizáló Sugárvédelmi Bizottság) 
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEGMP - Independent Expert Group on Mobile Phones
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ISDN - Integrated Services Digital Network (integrált szolgáltatás digitális hálózat) 
MAS - Method of Auxiliary Sources
MoM - Method of Moments (momentumok módszere, EM tér számítógépes 

szimulációjára) 
MPI - Message Passing Interface
MRI - magnetic resonance imaging (mágneses rezonancián alapuló képalkotás) 
MSC - Mobile Services Switching Centre (mobil szolgálati kapcsolóközpont) 
MW - microwave (mikrohullámú)
NIEHS - National Institute of Environmental Health Sciences
NRPB - National Radiological Protection Board (angol, sugárzásvédelemmel foglalkozó 

tanács)
NSS - Network and Switching Subsystem (hálózati és kapcsoló alrendszer) 
OMC - Operation and Maintenance Centre (üzemeltetési és karbantartó központ) 
OSS - Üzemeltetési Alrendszer
OSHA - Occupational Safety and Health Administration 
OSSKI - Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Intézet
PC - personal computer (személyi számítógép) 
PEC - perfect electric conductor
PIFA - planar inverted F-antenna (mobiltelefonba integrált síkantenna típus)
PM - phase modulation (fázismoduláció) 
PML - perfectly matched layer (FDTD abszorbens peremfeltétel)
PO - Physical Optics
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying (UMTS rendszernél használt modulációs technika) 
MR/FDTD - multiple-region FDTD módszer
MS - Mobile Stations (mobil állomások)
PSPDN - Packed-Switched Public Digital Network (csomagkapcsolt nyilvános adathálózat) 
RF - radiofrequency (rádiófrekvenciás)
SAR - Specific Absorption Rate (fajlagosan elnyelt teljesítmény) 
SMSC - Short Message Service Centre (rövid üzenet szolgálati központ) 
STED - Subscriber and Terminal Equipment Databases (el fizet i és végberendezés 

adatbázisok)
TDD - Time Division Duplex (W-CDMA rendszer egyik típusa)
TDMA - Time Division Multiple Access (GSM rendszereknél használt id osztási technika) 
TTE - Terrestrial Transmission Equipment (transzkóder) 
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System (Mobil Távközlés Általános 

Rendszere, 2100 MHz-es digitális modulációjú mobiltelefon rendszer) 
PSTN - Public Switched Telephone Network (nyilvános kapcsolt telefonhálózat) 
RF - radio-frequency (rádiófrekvenciás)
RT/FDTD - ray-tracing FDTD módszer 
VLR - Visitor Location Register (látogató el fizet i helyregiszter) 
VMS - Voice Mail System (hangposta rendszer) 
W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access (UMTS rendszernél használt rádiós 

interface)
WHO - World Health Organisation
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1. Bevezetés, a feladat és a célok megjelölése   11

1. BEVEZETÉS, A FELADAT ÉS A CÉLOK MEGJELÖLÉSE 

1.1. A választott témakör jelent sége

Az elektromágneses (EM) sugárterhelésünk természetes és mesterséges sugárzásokból tev dik 
össze. A természetes EM háttérsugárzás – mely a Föld elektromos és mágneses teréb l, egyes 
földi jelenségekb l, a Napból, valamint a világ rb l származik – végigkísérte az élet 
kialakulását. A mesterséges nem-ionizáló EM terek – többek közt a távközlésb l, energiaiparból, 
közlekedésb l származók – megjelenése miatt a sugárterhelés értéke fél évszázad alatt a városi 
környezetben – 1.4  10-9 W/m2-r l 5  10-7 W/m2-re – mintegy 350-szeresére n tt (1. ábra) 
[Thuróczy 1996a, Thuróczy és Bakos 2002]. 

1. ábra A mesterséges sugárterhelést növel  berendezések

Az EM hullámok és a biológiai anyag kölcsönhatása rendkívül összetett, mivel az anyag és az 
EM hullám kölcsönösen megváltoztatják egymás tulajdonságait, amit az él  anyag szabályozó 
mechanizmusa (vérkeringés, izzadás, légzés, stb.) tovább befolyásol. 

Az EM terek vizsgálata kiterjed nemcsak az emberel, hanem a baktériumokkal, állatokkal ill. 
növényekkel kapcsolatos kutatásokra is. Az utóbbi három jelent sége az élelmiszeriparban és a 
mez gazdaságban nagy, különös tekintettel a kártev k irtására (pl. zsizsik) [Mátay és Zombory 
2000] valamint a növények csírázóképességének növelésére [Vincze et al. 2003a,b, Szász et al. 
2003, Szendr  et al. 1997, Joó et al. 2004b] ill. a magszeparációs eljárásokra [Szendr  et al. 
2003].

A nagyfrekvenciás terek és az él  szervezet kölcsönhatása közben az él  anyagban energia 
abszorbeálódik. Az emberi testben elnyel dött energia nagymértékben függ nem csak a bees
EM terek paramétereit l (frekvencia, teljesítménys r ség, polarizáció, közel- vagy távoltér, stb.), 
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hanem az exponált test jellemz it l (mérete, bels  és küls  geometriája, a szövetek dielektromos 
jellemz i, ruházata, stb.), valamint a közelében elhelyezked  objektumok reflexiós tényez jét l
is. Ha a személy hossztengelye párhuzamos az elektromos tér vektorával, továbbá a hullám 
síkhullám és az exponált személy magassága 0.36-0.4 hullámhosszú, akkor az egész testben 
elnyelt energia maximális [Mátay és Zombory 2000]. Míg az átlagos feln tt embernél az egész 
test rezonanciafrekvencia nem földelt esetben kb. 70 MHz, addig gyermekeknél, ill. ül
személyeknél elérheti a 100 MHz-et. Ha a személy a földön áll, akkor a test már rövidített /4-es 
monopol antennaként viselkedik, így a rezonanciafrekvencia kb. a felére csökken. Az egyes 
szervek szintén rezonálhatnak, antennaként ill. üregrezonátorokként viselkedhetnek (pl. 15-20 
cm átmér j  koponya 375-500 MHz között rezonál) [Bakó 2001]. A testen elhelyezked
fémtárgyak tovább bonyolítják a helyzetet, mivel az er terek s r södését, így nagyobb 
sugárterhelést okoznak. A fentiekb l következik, hogy minden személy az adott objektív 
spektrumból az adott fizikai állapotának megfelel  frekvenciákat fogja elnyelni (mint pl. a 
rádió), tehát más frekvenciákon rezonál, ami individuális EM sugárterhelést jelent. Az emberi 
test méreteivel összeegyeztethet  hullámhosszakon az individuális jelleg mérése a végtagokon 
átfolyó indukált áram mérésével lehetséges. Az International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) [1998] ajánlásában már megjelenik az erre vonatkozó határérték, 
mely 10 - 110 MHz frekvenciatartományban a lakosság (az expozíciós kategóriáról b vebben a 
2.5. alfejezetben) esetében 45 mA. A kutatási terület dinamikus fejl dését jelzi, hogy a kutatási 
munkatervem egyik célkit zése az emberi rezonanciafrekvencián a perszonális hatás mérésére 
alkalmas eszköz elkészítése id közben aktualitását vesztette, mivel a kereskedelemben 
hozzáférhet vé vált. Emiatt a háztartásban használt egyéb rádiófrekvenciás eszközök okozta 
sugárterhelés vizsgálata felé fordultam. 

A tipikus háztartásban (ahol TV, rádió, mikrohullámú süt , hajszárító, stb. megtalálható) az 
embert ér  legnagyobb sugárforrás a mobiltelefon. Az el fizet k száma Magyarországon a 90-es 
évekt l dinamikusan n tt és 2004 áprilisára a három szolgáltatónál összesen elérte a 8.096.000 
el fizet t [Figyel  2004]. A lokális expozíció értéke nagyságrendekkel nagyobb, mint a 
rendeltetésszer en használt háztartási eszközökb l (pl. mikrohullámú süt ), számítógépekb l
származó, elérheti a 1000-1500 W/cm2 értéket is [Thuróczy és Bakos 2002]. A sugárzásra 
jellemz , hogy közeltéri (emiatt nehezen meghatározgató), mivel az antenna nagyon közel van a 
fejhez, amely nagy dielektromos állandóval rendelkezik, az elnyel dés hatásfoka a fejben 
viszonylag nagy (40-70%), így az egységnyi tömegben elnyelt teljesítmény (Specific Absorption
Rate, SAR) is jelent s. Az utóbbi néhány évben számos rádiótelefonnal kapcsolatos tanulmány 
jelent meg, azonban ezek szinte kivétel nélkül figyelmen kívül hagyták a perszonális hatások 
vizsgálatát, valamint vizsgálati eredményeiket nem er sítették meg mérésekkel. 

1.2. Célkit zések

Kutatási munkám alapvet  célja, hogy a rádiótelefonos sugárterhelés személyenként változó 
jellegének vizsgálatára alkalmas numerikus modellt dolgozzak ki, amelyet mérésekkel és az 
irodalomban fellelhet  analitikus modellekkel hitelesítsek. Realisztikus MRI (magnetic
resonance imaging) modellb l készített fantommal megvizsgáljam adott sugárzási teljesítmény 
esetén a GSM 900 (Global System for Mobile Communication), DCS 1800 (Digital Cordless
System) és a hazai bevezetés el tt álló UMTS 2100 (Universal Mobile Telecommunications 
System) rendszer  digitális mobiltelefonokból származó expozíciót különböz  fejméretek és a 
fejen elhelyezked  fémtárgyak esetén. A cél elérése érdekében a legfontosabb lépések a 
következ k:
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1. Az EM terek emberre gyakorolt hatásaira vonatkozó f bb kutatási eredmények 
összefoglalása, különös tekintettel a rádiófrekvenciás (RF) tartományra, valamint vonatkozó 
hazai és f bb nemzetközi szabványok határértékeire. 

2. A mobiltelefonok számítógépes szimuláció szempontjából fontos tulajdonságainak vizsgálata. 

3. Az EM terek és az emberi fej kölcsönhatására alkalmazott eddigi módszerek és eredményeik 
bemutatása. Ennek keretében els dleges cél a gyakorlati alkalmazás szempontjából 
legmegfelel bb módszer kiválasztása, a módszer segítségével és továbbfejlesztésével az EM 
terek individuális hatásai vizsgálatának lehet sége. 

4. Az általam készített numerikus modell összevetése az irodalomban található kanonikus 
modellekkel, majd kísérleti úton történ  hitelesítése. 

5. Szemüveget visel  vagy fém implantátumot tartalmazó 2-3 és 9-10 éves gyermek valamint 
feln tt fejre 900, 1800 és 2100 MHz-es sugárzás esetén a modern rádiótelefonoknál 
alkalmazott sugárzási teljesítmény figyelembevételével az SAR elemzése a mobiltelefon fej 
függ leges síkjához viszonyított különböz  helyzetekben. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Bevezetés 

Tudomásunk szerint az elektromágneses terek élettani hatását el ször Hippokratész vizsgálta, aki 
az izzó vas EM sugárzását felhasználva próbálta gyógyítani a mellrákot (h terápia). t követte 
2000 évvel kés bb a 18. szd.-ban Luigi Galvani aki elektromos árammal kezelt tumort és 
aneurizmát [Stavroulakis 2003]. Az EM energia gyógyításban történ  alkalmazhatóságában 
továbbá többek közt Faraday, Amperé, Gauss, Maxwell kutatásai játszottak úttör  szerepet. Több 
mint 60 évvel a II. Világháború el tt kiemelked  eredményeket ért el Arsene D’Arsonval 
valamint Nicola Tesla az id ben változó áram, ill. EM terek fiziológiai hatásainak vizsgálatában 
(izom-stimuláció, pulzusváltozás, stb.). Karl Franz Nagelschmidt nevéhez f z dik az els
diatermiával foglalkozó publikáció 1913-ban, melyben lerakta a molekuláris gerjesztés
szövetmelegítési mechanizmus elméletének alapjait [Adair 1996]. Az ezt követ  években a 
diatermiás berendezéseket az orvostudomány különböz  területein kezdték el alkalmazni, többek 
között a sebészetben valamint a hipertermiában, a fert zések elleni harcban. Az orvosi kutatások 
a II. Világháború el tt két f  irányvonalra váltak szét. Az egyik szerint az EM terek hatásukat 
csak a h hatás formájában fejtik ki, az elektromos és mágneses terek önmagukban nem 
befolyásolják a szervezetek m ködését, míg a másik irányzat az EM terek nem-termikus hatásait 
élettani szempontból tartotta fontosabbnak [Szalay és Ringler 1986]. A probléma élénken 
foglalkoztatta a kutatókat és már a 40-es évekre több száz publikációt eredményezett. 

A II. Világháború alatt és után a rádiók, mikrohullámú (MH) kommunikációs eszközök, radarok 
széleskör  alkalmazásával felmerült az EM terek egészségkárosító hatásának kérdése [Adair 
1996]. Az RF sugárzásra az él  és élettelen anyag egyaránt melegedéssel reagál [Schwan 1969, 
Schwan 1971, Schwan és Foster 1980]. Megállapították, hogy az anyagok dielektromos 
tulajdonságai kapcsolatban vannak az anyagra ható EM terekkel. A dielektromos tulajdonságok 
az elektromos töltések viselkedéséb l keletkeznek, szoros összefüggésben az atomokkal és az 
atomok kémiai kötéseivel. A radarkezel k nagyobb sugárterhelését Joó [2000a, 2000b], Joó et al. 
[1998] is igazolták. 

1970-es évek közepéig már számos kutató számára nyilvánvalóvá vált, hogy az MH sugárzás is 
káros lehet az él  szervezetre, amelyet az Egyesült Államok légierejénél 1964-t l a 
radarkarbantartók között végzett vizsgálatok is alátámasztani látszottak [Adair 1996]. Ezekben 
az években jelent sen megnövekedett az EM sugárzás biológiai hatásaival foglalkozó 
tudományos érdekl dés, melynek az volt az oka, hogy az 1970-es évek végén 1980-as évek 
elején több epidemiológiai vizsgálat is összefüggést vélt felfedezni az EM terek és egyes 
daganatos megbetegedések kialakulása között (1. táblázat) [Thuróczy 1996b]. 

Az elmúlt évtizedekben a RF tereket kibocsátó készülékek – különösen a mobiltelefonok – 
száma ugrásszer en megn tt. Elterjedésükkel párhuzamosan egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 
sugáregészségügy kérdése és világszerte megkezd dött az RF terek sugárvédelmére vonatkozó 
szabványok és irányelvek kidolgozása. Létrejött az Európai Unión belül a COST 281 
munkacsoport (European Cooperation in he Field of Scientific and Technical Research, - 
Telecommunication Information Science and Technology) mely ezeknek a problémáknak 
kutatására hivatott. A határértékek meghatározása nem egyszer  feladat, melyet tovább bonyolít 
az, hogy az állatkísérleteknél kapott eredményeket nem lehet teljes biztonsággal emberek 
esetében alkalmazni, lineáris interpolációt nem lehet használni, mivel a biológiai folyamatok 
er sen nem-lineáris jelleg ek, további gondot jelent a biztonsági faktorok vagy a határértékek 
alapját jelent  jelenségek helyes megválasztása [Thuróczy 1996a, Gajšek et al. 2003]. Az EM 
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terek biológia hatásainak vizsgálatában ill. a fent vázolt problémák megoldásában fontos 
szerepet töltenek be a dozimetriai kutatások. 

1. táblázat Elektromos berendezések közelében dolgozók epidemiológiai vizsgálatának eredményei 

Szerz (k) 
Publikálás éve 

Leukémia 
relatív 
kockázata 

Egyéb rákbetegségek 
relatív kockázata 

Megjegyzések 

Milhalm 1976 
Davis és Milhalm 
1990  

1.40 agydaganat 
1.18 

elektromos alumínium üzem, kazánház 

Lin
1985 

- agydaganat 
1.5-2.2 

különböz  elektromágneses expozíciójú 
munkahelyek 

Tornquist 
1985, 1991 

1.12 agydaganat 
1.0 

távvezeték karbantartók, alállomáson dolgozók, 
TV javítóm hely 

Tynes és 
Anderson 
1990; Tynes 1992 

1.45 mellrák 
2.07 

villamosvezet k,
cohort study 

Juutilainen 
1990 

1.4-2.0 agydaganat 
1.3-1.4 

különböz  elektromágneses expozíciójú 
munkahelyek 

Floderus 
1992 

1.3-1.7 agydaganat 
1.5 

1984-87 között különböz  elektromágneses 
expozíciójú munkahelyek 

Loomis 
1994 

1.0 agydaganat 
1.04 

elektromos ipar, n k

Mivel a biológiai anyagban abszorbeálódott energia közvetlenül kapcsolatba hozható a testben 
kialakuló bels  elektromos térer sséggel ezért egyfel l a dozimetria f  feladata azon bels
térer sségek meghatározása, amelyek a kísérleti állatokban valamilyen elváltozást okoznak, 
másrészt azon küls  térer sségek meghatározása, amelyek az emberi szervezetben ugyan akkora 
bels  térer sséget hoznak létre, mint amely az állatoknál az adott biológiai hatást idézték el . A 
küls  térer sség hatására a biológiai objektumon belül kialakuló inhomogén eloszlású bels
térer sség nagymértékben függ az objektum méretét l, alakjától, dielektromos jellemz it l, az 
EM térhez viszonyított helyzetét l és a küls  térer sség frekvenciájától [Hurt 1997], analitikusan 
nem számítható, ezért az elméleti háttér ill. a számítógépek kapacitásának növekedése miatt a 
számítógépes modellezés az elmúlt 10 évben a dozimetria fontos eszközévé vált.  

A véges különbségek id tartománybeli módszerének (Finite Difference Time Domain, FDTD) 
fejl dése lehet vé tette a bels  elektromos térer sség és ezáltal az abszorbeálódott energia 
meghatározása különböz  expozíciós feltételek mellett fantomok, kísérleti állatok és ember 
szöveteiben [Joó 2004a]. A numerikus módszerrel kapott eredmények azonban csak akkor 
értékelhet ek, ha a módszert empirikus adatokkal is igazolják [Gajšek et al. 2002]. Ezek sok 
esetben hiányoznak [Gandhi et al. 1996, Rowley és Waterhouse 1999, Angelone et al. 2004] 
emiatt komolyabb folyóiratokban is hibásan jelenhetnek meg eredmények, amelyet a szerz k
kérdésünkre elismertek [Furse és Gandhi 1998]. Mivel a mérés él  szervezetben h mér k
beültetésével lehetséges csak, a vizsgálatokat gyakran kísérleti állatokon vagy emberi 
fantomokon végzik el. A numerikus modell helyességének bizonyítására alkalmas az 
eredmények összehasonlítása más numerikus módszerrel elvégzett szimulációval [Nikita et al. 
2000a, 2000b, Bernardi et al. 2002, Meyer at al. 2003a] ill. Mie [1908], Harrington [2001b] és 
Bowman [1987] gömbre elkészített analitikus megoldásával. 
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2.2. A rádiófrekvenciás (RF) sugárzás fontosabb jellemz i a rádiótelefon és 
ember kölcsönhatásának vizsgálatához 

2.2.1. Az RF sugárzás helye a nem-ionizáló elektromágneses (EM) spektrumban 

Az EM sugárzás kett s természet , nemcsak hullám-, hanem részecsketulajdonságokkal is 
rendelkezik. A hullámhossz és a frekvencia hullámparaméterek, míg a foton energiája és 
impulzusa mutat rá a részecsketermészetre. A hullámjelenségek magukba foglalják a sugártörést, 
elhajlást, visszaver dést és interferenciát; a részecskeviselkedést a fotoelektromos jelenségekkel 
támaszthatjuk alá. [Csurgay et al. 1997] 

A természetes és mesterséges forrásból ered  EM sugárzásokat a sugárzási energiájuk alapján 
nem-ionizáló és ionizáló sugárzásra oszthatjuk. Az RF és MH sugárzások a nem-ionizáló EM 
spektrumban találhatók, mivel sugárzási energiájuk nem teszi lehet vé, hogy szétszakítsák a 
molekulák kémiai kötéseit, és ionokat hozzanak létre. A sugárzás energiája a frekvencia és a 
Planck állandó segítségével számítható 

fhW . (1) 

Az EM sugárzás nem-ionizáló jellege a tárgyalt frekvenciatartományban egyértelm , hiszen a 
mikrohullámú foton energiája 300 GHz-nél is csak 1,24 10-3 eV és így az intramolekuláris és 
intermolekuláris kötésfelhasításokat nem feltételezhetünk. 

A szabadtéri hullámhossz és a frekvencia között a fénysebesség teremt kapcsolatot. 

fc . (2) 

A leírtaknak megfelel en az EM sugárzás spektruma látható a 2. táblázatban [Mátay és Zombory 
2000].

2. táblázat Az elektromágneses spektrum

A tartomány neve Frekvenciatartomány Hullámhossz A sugárzás energiája 
Hangfrekvenciás 30 Hz - 30 kHz 10 Mm – 10 km 
Rádiófrekvenciás 30 kHz - 300 GHz 10 km- 1 mm 

Infravörös 300 GHz - 4.1 1014 Hz 1 mm – 730 nm 
Látható fény 4.1 1014 Hz - 7.5 1014 Hz 730 nm – 400 nm 
Ultraibolya 7.5 1014 Hz - 1 1018 Hz  400 nm – 0.3 nm 

Nem-ionizáló 
sugárzások  

W < 6.626 10-17 J

Röntgensugárzás > 1 1017 Hz < 3 nm 
Gammasugárzás > 1 1020 Hz < 3 pm 

Kozmikus sugárzás > 1 1020 Hz < 3 pm 

Ionizáló sugárzások 
W  6.626 10-17 J

Az RF tartományt a szakirodalom további tartományokra osztja, melynek a 300 MHz-t l 300 
GHz-ig terjed  részét nevezzük mikrohullámnak (3. táblázat) [Popp et al. 1979].
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3. táblázat A különböz  frekvenciasávok tipikus használati lehet ségei  

Frekvenciasávok Tipikus használati lehet ségek Frekvenciatartom
ány

Hullámhossz 

Extrém magas 
frekvenciák (EHF) 

m hold-kommunikáció, radar, rádiónavigáció 30-300 GHz 1-10 mm 

Szupermagas 
frekvenciák (SHF) 

m hold-kommunikáció, katonai, rend rségi, 
id járási radarok 

3-30 GHz 1-10 cm 

Ultramagas frekvenciák 
(UHF) 

mikrohullámú reléállomások, rádiónavigáció, 
mikrohullámú süt k, UHF-TV, orvosi 

diatermia, rádiósávok 

0.3-3 GHz 10-100 cm 

Nagyon magas 
frekvenciák (VHF) 

légi irányítás, FM, VHF TV, ipari RF 
berendezések, diatermia 

30-300 MHz 1-10 m 

Magas frekvenciák (HF) nemzetközi kommunikáció, Amerika Hangja, 
diatermia, polgári rádiósávok 

3-30 MHz 10-100m 

Középfrekvenciák (MF) AM közvetítések, ipari, amat r RF 
berendezések. 

0.3-3 MHz 100-10000 m

Alacsony frekvenciák 
(LF) 

hosszú távú kommunikáció, rádiónavigáció, 
tengeri kommunikáció 

30-300 kHz 1-10 km 

Nagyon alacsony 
frekvenciák (VLF) 

audio frekvenciák, nagyon hosszú távú 
kommunikáció, navigáció 

3-30 kHz 10-100 km 

Hangfrekvenciák (VF) hangok, audio frekvenciák 0.3-3 kHz 100-10000 
km 

Extrém alacsony 
frekvenciák (ELF) 

távvezetékek, tengeralattjáró kommunikáció 30-300 Hz 1000-10000 
km 

Ultraalacsony
frekvenciák (ULF) 

agyhullámok, egyenáram,  0-30 Hz 10000 km-

Az RF és a különböz  anyagok közötti kölcsönhatások megértéséhez szükség van a sugárzás 
hullámtermészetét leíró összefüggések ismeretére melyeket 1865-ben James Clerk Maxwell írt 
fel, és 1887-ben Heinrich Hertz kísérletileg igazolt [Hevesi 1998]. A biológiai kölcsönhatások 
vizsgálatához, valamint a szabványok értelmezéséhez fontos jellemz  a közeli- és távoli tér, a 
síkhullám, a hullámimpedancia, a polarizáció, a moduláció, a valamint az antenna m ködési 
ciklus.

2.2.2. A Maxwell egyenletek és az elektromágneses térre vonatkozó energia-megmaradás 
törvénye

Maxwell egyenletei érvényesek lineáris-nemlineáris, izotróp-anizotróp, homogén-inhomogén 
közegben és az E és H tér id beli (olyan megfigyelési id intervallumok, amelyek elegend en 
hosszúak az atomi fluktuációs id tartamhoz képest) és térbeli (molekuláris és atomi méreteknél 
nagyobb) átlagai között teremtenek kapcsolatot [Hevesi 1998, Mátay és Zombory 2000, Simonyi 
és Zombory 2000, Vincze 1994, Fodor 1998]. Másféleképpen megfogalmazva az egyenletek az 
elektromos térer sség (E), az elektromos eltolás (D), a mágneses indukció (B), a mágneses 
térer sség (H), az árams r ség (J) és az elektromos töltéss r ség ( ) között adnak összefüggést. 
(A vastagon szedett mennyiségek helyt l és id t l függ  vektorok, a  pedig helyt l és id t l
függ  skalár.) 
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A Maxwell-egyenletek differenciális és integrál alakja: 

t
Jrot DH ,

AAL t
d DdAJdAlH , (3) 

t
rot BE ,

AL t
d BdAlE , (4) 

Ddiv ,
VL

dVDdA , (5) 

0divB , 0
L

BdA . (6) 

A (3)-(6)- hoz kapcsolódnak a (7)-(9) anyagi egyenletek, amelyek– szemben a téregyenletekkel – 
nem általános érvény  egzakt egyenletek, hanem a konkrét anyagosztályra jellemz
modelltörvények, melyek az anyagosztályba tartozó anyagok viselkedését elektrodinamikai 
szempontból jó közelítéssel leírják. Az egyes anyagosztályok anyagi egyenletei csak 
empirikusan állapíthatóak meg. Abban az esetben, ha a nem túlságosan er s EM mez  térben és 
id ben viszonylag lassan változik akkor igaz a (7) és (8). (Feltétele, hogy a térer sségek 
másodrend  hatásai már elhanyagolhatóak legyenek, és az anyag térmentes állapotban kifelé ne 
mutasson se polarizációra se mágneses momentumra utaló hatást) A (9) – Ohm-törvény 
differenciális alakja – a J és E közt termet kapcsolatot. 

Er0D , (7) 

Hr0B , (8) 

EJ . (9) 

Az egyenletekben az 0 és  0 a vákuum, az r és  r  a közeg relatív permittivitása ill. 
permeabilitása,  pedig a közeg vezet képessége.

A (3), (4), (7) és (9) felhasználásával rövid levezetés utána megkapjuk az EM térre vonatkozó 
energia megmaradásának tételét.  

AV V

2
r0

2
r0 dVdVH

2
1E

2
1

t
dAHEJE  (10) 

Az egyenlet bal oldalán, a zárójelen belül az elektromos és mágneses energias r ség összege, 
tehát az EM tér energias r sége szerepel, amely megmutatja a V térfogatban lév  EM energia 
id egység alatt történ  változását, a jobb oldal pedig arról ad tájékoztatást, hogy milyen hatás 
következtében változik az EM energia. Az egyenlet jobb oldalának els  tagja a Joule-h t
(disszipáció), a második tagja pedig az energiasugárzási vektort (elsugárzott energiák), a 
Poynting vektort jelenti. A Poynting vektor az E-re és a H-ra mer leges iránya megadja az 
energiaáramlás irányát, nagysága pedig az energiaáramlás s r ségét (2. ábra).  
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Az elektromos és mágneses térer sség mellett a Poynting vektor segítségével szokásos az EM 
mez kre vonatkozó szabványok expozíciós határértékeinek frekvenciafügg  megadása. Ha a 
gyorsan változó terek speciális esetekén megvizsgáljuk a hullámok viselkedését izotróp és 
homogén szigetel kben (pl. a leveg ben), akkor a Maxwell-egyenletekb l kiindulva, figyelembe 
véve, hogy 

 ,0,0,0 J  (11) 

felírhatjuk az elektromos és mágneses térre vonatkozó hullámegyenletet (12)- (13), és ebb l
meghatározhatjuk az EM hullám fázissebességét (14). 

2. ábra A Poynting vektor által reprezentált energiaáramlás lineárisan polarizált síkhullám modellre

2t
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00
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A (14)-b l a hullám terjedési sebesség szabadtérben az 1rr  miatt a vákuumbeli 
fénysebességgel (c) egyezik meg: 

s
m103

s
m458792299c1v 8

00

 (15) 

Dielektrikumban az 1r , ezért az EM hullám fázissebessége kisebb a vákuumbeli 
fénysebességnél.
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y
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A hullámterjedés fontos jellemz je a 
j

jZ  hullámimpedancia, amely az Ohm-törvény 

általánosítása hullámokra, és gyakorlatilag a 2. ábrán ábrázolt Ey és Hz amplitúdójú, 
körfrekvenciájú az x tengely mentén v sebességgel haladó síkhullám amplitúdóinak aránya (Z0 = 
Ey / Hz).

Ez szabadtéri terjedés esetén a szabadtéri karakterisztikus impedancia. 

6.376120Z
0

0 . (17) 

Az eltér  víztartalmú szövetekben a terjedés sebesség változása miatt az EM tér hullámhossza is 
megváltozik, és az egyes eltér  dielektromos állandójú felülethatárokon fellép  reflexiók is 
különböz ek. Tehát a reflexiót (különösen közeli térben, bonyolult geometriára és inhomogén 
veszteséges dielektrikumra) a szövet permittivitásának és vezet képességének ismeretében, adott 
frekvencián a szövetek (rétegek) klasszikus hullámimpedancia egyenletéb l nem lehet 
meghatározni, csak alkalmas numerikus módszer felhasználásával. 

Röviden összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 

- nagyfrekvenciájú EM hatások hullám formájában terjednek (az eltolási 
árams r ség létezése miatt); 

- síkhullám esetén az E és H térer sségek fázisban vannak, mer legesek egymásra, 
valamint a terjedés irányára (jobbsodrású rendszert alkotnak), a sugárzás 
tranzverzálisan terjed; 

- az EM hullám vákuumban fénysebességgel, dielektrikumban a (15) egyenlet 
alapján ennél valamelyest lassabban; 

- síkhullám szabadtéri terjedése esetén a szabadtéri karakterisztikus impedancia 
ismeretében az egymásra mer leges E és H térer sségek egymásból számíthatóak. 

A sugárterhelés meghatározása szempontjából további lényeges jellemz , hogy a sugárforrás és a 
vev  távolsága egymáshoz viszonyítva mekkora az elektromágneses sugárzás hullámhosszához 
viszonyítva.

2.2.3. Közeli/távoli tér, síkhullámok 

Az EM tér valamint a közeli- és a távoltér fogalmát az elemi dipólantenna segítségével 
vizsgáljuk. A mobil távközlés elemeib l származó sugárterhelés értékelésekor tipikus távoltéri 
sugárzással állunk szemben a bázisállomások ill. közeltérivel a mobiltelefon hatásának 
tanulmányozásakor. 

Az egyes – akár görbült – vonalszer  vezeték felosztható dl hosszúságú elemi szakaszokra, ahol 
minden szakasz árama állandónak tekinthet , így minden ismert EM er tér számítás 
visszavezethet  Hertz-dipólusok er terének szuperpozíciójára. Az elemi dipólus olyan nagyon 
rövid egyenes vezetékdarab, melynek hossza kicsi a hullámhosszhoz képest, és helyfüggést 
tekintve minden pontjában ugyanakkora az áram értéke, id függés szempontjából pedig szinusz 
függvény szerint változó (3.a ábra).
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Az elektromos és mágneses tér ( AB rot ) vektorpotenciállal történ

AH
0

rot1  (18) 

t
AE  (19) 

kifejezéseib l kiindulva az elektromos és mágneses tér komponenseit a 3.b ábra segítségével 
gömb-koordinátarendszerben felírva megkapjuk az antennaelméletb l ismert 
térer sségkomponens-tagokat,

32
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3. ábra a) A Hertz-dipólus elvi kivitele, b) az er tér számításhoz használt koordináták, c) a távoli térer sség
iránykarakterisztikája a függ leges síkban

Az antennától való távolság függvényében a teret közeli (további részei a reaktív közeli és 
sugárzó közeli tér) és távoli térre oszthatjuk. Míg a közeli térnél a térer sségek r-rel szorzott 
magasabb hatványait, addig a távoli térnél az r-rel szorzott tagjai jelent sek. A (20)-(22) 
egyenletekb l látható, hogy közeltérben Er, E , és H , távoltérben pedig csak az E , és H hatása
érvényesül. Az EM tér és a biológiai anyag szempontjából lényeges jellemz  még, hogy míg a 
távoltér esetén az EM energia 2. ábrán látható módon – közelít en síkhullámként terjed és az E 
és H hányadosa a vákuum hullámimpedanciájával egyezik meg, addig közeltérben az E és H tér 
maximumai és minimumai közt fáziseltérés van és a hullámimpedancia helyfüggést mutat (4. 
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ábra) [White, 1974]. Az antenna közvetlen környezetében nagy feszültség van, jelent s medd
teljesítmény lép fel. 

4. ábra A hullámimpedancia alakulása a közeli és távoli térben elemi dipól esetén  

2.2.4. Polarizáció, moduláció, antenna m ködési ciklus 

Az EM hullám polarizációját az E komponensének id ben változó iránya és amplitúdója 
határozza meg. Három f  polarizációs módot különböztetünk meg, a lineáris, az elliptikus és a 
kör alakú polarizációt. A Föld felszínéhez viszonyítva megkülönböztetünk még horizontális és 
vertikális lineáris polarizációt. Az elliptikusan vagy cirkulárisan polarizált síkhullám el állítható 
két, egymásra mer leges, lineárisan polarizált síkhullám szuperpozíciójával. A körforgás 
irányától függ en beszélhetünk jobbra vagy ballra forgó körpolarizációról, amelyek ered je 
ismét lineárisan polarizált E hullám. Az ember esetében az RF tér abszorpciója szempontjából a 
legjelent sebb a vertikálisan polarizált síkhullám. 

Az RF hullámok sokféle információ hordozására szolgálhatnak. A leggyakoribb 
információforrások jelei azonban alkalmatlanok arra, hogy az antennák közvetlenül kisugározzák 
ket (pl. 1 kHz-es hanghullámokhoz kb. 150 km-es antennára lenne szükség), mivel csak olyan 

frekvenciájú jelek bocsáthatóak ki megfelel  hatásfokkal, amelyek hullámhossza az antenna 
geometriai méreteivel nagyságrendileg összevethet . A moduláció alkalmazásakor az átviend
jeleket ráültetjük a nagyfrekvenciás jelre. A moduláció – attól függ en, hogy az EM hullám mely 
jellemz je hordozza az információt – lehet: 

- amplitúdómodulált (AM), 
- frekvenciamodulált (FM), 
- fázismodulált (PM). 

A távközlésben f leg az AM és FM hullámokkal találkozunk. Az AM-et el szeretettel 
használják ipari és orvosi alkalmazásoknál is pl. dielektromos hevítésnél és diatermiás 
berendezéseknél. A GSM rendszer  telefonok speciális digitális fázismodulált jeleket bocsátanak 
ki.
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Az antenna m ködési ciklusából kifolyólag megkülönböztethetünk folyamatos valamint 
pulzusüzem  sugárzást. Ez utóbbiak fontos jellemz je a DF pulzuskitöltési-tényez , amely a 
PRF pulzusismétl dési frekvencia és a PW pulzusszélesség szorzata 

PWPRFDF . (23) 

A m ködési ciklus az átlagos sugárzási teljesítmény meghatározásához szükséges, mely szintén 
fontos a sugárvédelmi szabványok tekintetében. A mobiltelefonok esetében a Pp
csúcsteljesítmény ismeretében a Pa sugárzási teljesítmény 

DFPP pa . (24) 

A klasszikus elektrodinamika alapegyenletei, valamint az RF terek fontosabb jellemz i után 
térjünk át az EM tér és az él  rendszer kapcsolatának vizsgálatára. 

2.3. A rádiótelefonokból származó RF sugárzás f bb jellemz i

Magyarországon a mobil szolgáltatás az analóg 450 MHz-es készülékekkel kezd dött, amelyek a 
beszélgetés alatt folyamatosan sugároztak. Ezt a rendszert a nyugat-európai országokhoz 
hasonlóan a digitális adatátvitelen alapul GSM 900-as és DCS 1800-as hálózat váltotta fel. 
Mindkét rendszer GSM rendszer  (2. generációs), csak a használt frekvenciasávban van eltérés. 
Vizsgálataimba bevontam a bevezetés el tt álló UMTS 2100-szer  (3. generációs) rendszert is, 
amelyet lehet ség szerint a meglév  1800 MHz-es DCS rendszerre kívánják felépíteni [Dudás 
2003].

A GSM hálózat f bb részei, 

mobil állomás (telefon) (MS), 
bázisállomás alrendszer (BSS), 
hálózati és kapcsoló alrendszer (NSS), 
üzemeltetési alrendszer (OSS), 

elhelyezkedése kísérhet  figyelemmel az 5.ábrán. 

Az említett rendszerek közül az el fizet k szinte kizárólag a mobil állomással (MS) találkoznak, 
ezért a továbbiakban ennek rövid, a vizsgálataim szempontjából fontos jellemz ire térek ki. 

A GSM 900, DCS 1800 és az UMTS2100 rendszerek uplink (mobil állomás - bázisállomás) 
irányú f bb jellemz i láthatók a 4. táblázatban.

A GSM 900-as rendszer esetén a 890-915 MHz közötti frekvenciatartományban 124 db 200 kHz 
szélesség  sávban sugároznak a mobiltelefonok a bázisállomások felé, 935-960 MHz-es 
tartományban pedig a bázisállomások a mobiltelefonok irányába. Elvileg a frekvenciaosztás 
felhasználásával 124 el fizet  beszélhet egyszerre, azonban hazánkban a szolgáltatók egyenként 
csak 40 sávot kaptak. A frekvenciaosztás mellett id osztást is alkalmaznak, amely segítségével 
egy frekvencián egy id ben 8 el fizet  beszélhet. A 8 mobiltelefon mindegyike 577 s
hosszúságú id ablakban dolgozik, melyek egy keretet képeznek [Mátay és Zombory 2001].  
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5. ábra A GSM hálózat f bb elemei 

MS – Mobile Stations (mobil állomások), BSS – Base Station Subsystem (bázisállomás alrendszer), NSS – Network
and Switching Subsystem (hálózati és kapcsoló alrendszer), OSS – (Üzemeltetési Alrendszer), BTS – Base 
Transceiver Station, BSC – Base Station Controller (bázisállomás vezérl ), ES – Exchange System 
(kapcsolórendszer) MSC – Mobile Services Switching Centre (mobil szolgálati kapcsolóközpont), SMSC – Short 
Message Service Centre (rövid üzenet szolgálati központ), VMS – Voice Mail System (hangposta rendszer), PSTN 
– Public Switched Telephone Network (nyilvános kapcsolt telefonhálózat), ISDN – Integrated Services Digital 
Network (integrált szolgáltatás digitális hálózat), PSPDN – Packed-Switched Public Digital Network
(csomagkapcsolt nyilvános adathálózat), STED – Subscriber and Terminal Equipment Databases (el fizet i és 
végberendezés adatbázisok), VLR – Visitor Location Register (látogató el fizet i helyregiszter), HLR – Home 
Location Register (honos el fizet i helyregiszter), EIR – Equipment Identity Register (berendezés azonosító 
regiszter), AUC – Authentication Centre (el fizet i azonosító központ), OMC – Operation and Maintenance Centre 
(üzemeltetési és karbantartó központ), TTE – Terrestrial Transmission Equipment (transzkóder) 

4. táblázat A GSM 900, DCS 1800 és UMTS 2100 rendszerek uplink (mobil állomás - bázisállomás) irányú f bb 
jellemz i

 GSM 900 uplink  DCS 1800 uplink UMTS 2100 uplink 
frekvenciatartomány 890-915 MHz 1710-1785 MHz 1950 MHz körül 
frekvenciaosztási technika FDMA 

egy frekvenciasáv szélessége: 200 kHz 
frekvenciasávok száma 124 374 
id osztási technika TDMA 

Tb = 4.615 ms (fb = 217 Hz),  = Tb/8 = 0.577 ms 
egy csatornán beszél  el fizet k
maximális száma 

8

moduláció GMSK QPSK 
mobiltelefon teljesítménye Pp = 2 W 

Pa = Pp/8=0.250 W 
Pp = 1 W 
Pa = Pp/8=0.125 W 

P=0.125 W 

adaptív teljesítmény szabályzás (APC) egyéb fontos jellemz k
szakaszos adatátvitel (DTX) 

W-CDMA rádiós 
interface

BTS

BTS
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AUCHLR
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Az id szelet telefononkénti elosztási sorrendje beszélgetés során nem változik, az id szelet
kiosztásáról. a bázisállomás véletlenszer en dönt. A bázisállomások egymás közötti 
kommunikációra vezetékes vagy optikai hálózatot, ill. 6, 13, 15, 18, 23, 38, 58 GHz-es irányított 
rádióhullám-nyalábokat használnak. 

A DC 1800-as rendszer felépítése nagymértékben hasonlít a GSM 900-ra. Itt azonban a 
kommunikációra 374-374 db 200 kHz-es csatorna áll rendelkezésre a 1710-1785 MHz-es 
tartományban a telefonok bázisállomások irányában történ , és 1805-1880 MHz –es 
tartományban a bázisállomások-telefonok irányában történ  információátvitelre [Bakó 2001]. 

A GSM telefon a beszélgetés hanganyagát digitalizálja, tömöríti, segédinformációkat ad hozzá, 
és az így kapott adatokból másodpercenként 217 db csomagot állít el . Egy csomag hossza 546 

s, ami valamivel rövidebb, mint a rendelkezésre álló id ablak. A telefon el állít a beszélgetés 
csomagoknál ált. rövidebb egyéb csomagokat is (pl. frekvenciakorrekciós és helymeghatározó 
jelek), amelyek többnyire a hívás kezdetén vagy a telefon nyugalmi állapotában használatosak. 
Hasonló csomagokat állít el  a bázisállomás is a telefon irányában. Annak érdekében, hogy az 
egyik csatornán interferencia vagy egyéb hiba ne zavarja meg a beszélgetést, minden 
id szeletben a bázisállomás egy álvéletlen sorozat alapján folyamatosan frekvenciasávot vált, így 
a beszélgetés érthet  marad [Bakó 2001]. A telefon az adatokat GMSK (Gaussian Minimum 
Shift Keying) modulációval ülteti rá a viv hullámra, mely segítségével hatékonyan ki lehet 
használni a frekvenciaspektrumot és a készülék kimen  RF teljesítménye is állandó marad 
[Modlic et al. 2000]. 

A GSM mobiltelefonok 900 MHz-en max. 2 W, 1800 MHz-en max 1 W teljesítménnyel 
sugároznak. Az id osztásos rendszer miatt az átlagos teljesítmény 0.25 ill. 0.125 W. A telefonok 
adaptív teljesítmény szabályzással (APC) és szakaszos adatátvitel (DTX) is el vannak látva, 
melyek segítségével automatikusan beállítják a megfelel  adatátvitelhez szükséges 
legalacsonyabb teljesítményszintet (ami akár a max. érték 1/1000 része is lehet), ill. csak akkor 
sugároznak amikor az el fizet  beszél, így a készülék fogyasztását és az interferencia
kialakulásának esélyét, valamint az EM expozíciót egyaránt csökkentik. 

Az Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) új mobil rádiós technológia, amely 
az eddig általánosan használt közcélú mobil rádiós hálózatoknál nagyobb adatátviteli sebességet, 
rugalmasabb er forrás kiosztást és ezáltal multimédiás alkalmazások használatát is támogatja, 
várhatóan 2005-ben kerül bevezetésre Magyarországon. Az UMTS olyan platform, amely a 
hangátvitelt l a videó-telefonáláson keresztül, a helyfügg  szolgáltatásokig minden olyan 
szolgáltatást támogathat amelyekre igény alakul ki. Ehhez a kommunikációs technológiához egy 
új, nagyobb kapacitású rádiós interfészre van szükség, ami az ún. Wideband Code Division 
Multiple Access (W-CDMA) széles sávú direkt szekvenciás CDMA technológia. A W-CDMA 
két típusa létezik, attól függ en, hogy milyen módon oldották meg a mobiltelefon-bázisállomás 
(uplink) és bázisállomás-mobiltelefon (downlink) irányú kommunikáció szétválasztását. Az FDD 
(Frequency Division Duplex) módnál két frekvenciasávot különítettek el, ezért frekvencia osztott 
duplex, míg a TDD (Time Division Duplex) módnál id ben tették duplexé a kommunikációt, 
ezért ez az id  osztott duplex mód. Az FDD mód inkább makrocellás és mikrocellás környezet 
számára kedvez , amíg a TDD inkább pikocellákban lesz használható, ahol a jel késleltetés kicsi. 

A W-CDMA technika alapján a felhasználó adat bitjei egy széles sávon szétterít dnek összeadva 
a felhasználói adatot egy kvázi véletlenszer  bitsorozattal (chipekkel), amely a CDMA spreading 
(szóró) kódjaiból származtatott. A CDMA m ködési elve kísérhet  figyelemmel a 6. ábrán. 
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6. ábra A CDMA rendszer elvi m ködése

Az eredeti Bs sávszélesség  információt, amelynek amplitúdója Ss0 , egy spreading kóddal 
történ  összeadás után, egy nagyobb sávszélesség , kisebb amplitúdójú jelet kapunk. Ezt a jelet 
összekeverve a Bj sávszélesség  és Sj0 amplitúdójú zavaró jellel (a zavaró jel, a szélessávú 
csatornában adott egyéb zavaró adást szimbolizálja), egy összetett jelhez jutunk. Az így kapott 
összetett jelb l úgy nyerhetjük ki a vev  oldalon a számunkra hasznos adatunk, hogy az 
eredetileg használt spreading kóddal a vett jelet összeadjuk. Így a szórt spektrumra 
transzformációt újra végrehajtva, a Bt szélessávon átvitt jelünk visszaalakul, emellett pedig a 
zavaró jelek szétken dnek, amplitúdójuk lecsökken. Egy teljes spektrumban alkalmazott 
amplitúdó vágás után, csak az átvinni kívánt jelünk marad. A mobiltelefonok sugárzási 
teljesítménye várhatóan 0.125 W lesz [Dudás 2003]. 

Az RF teljesítmény kisugárzására általában negyedhullámú (vagy rövidített) monopolt 
használnak, de egyre jobban elterjednek az olyan készülékbe integrált antennák, mint a PIFA 
(planar inverted F-antenna), hátoldalon elhelyezett PIFA, a készülék két oldalán elhelyezett 
kett s PIFA (side-mounted PIFA), vagy a fed lapon elhelyezett kett s BIFA (bend inverted F-
antenna) (7. ábra).
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7. ábra Mobiltelefon antennatípusok, a) negyedhullámú monopol, b) készülék két oldalán elhelyezett kett s PIFA, 
c) hátoldali PIFA, d) BIFA 

Az antennatípusok EM sugárterhelés tekintetében lényeges jellemz i [Bakó 2001]: 

– a negyedhullámú monopol esetében RF teljesítmény betáplálása az antenna talppontján 
történik, a földpontot a készülék adja; 

– a hátoldali PIFA szintén monopol rendszer , a vékony fémlemezb l készített antenna a 
telefon hátoldalán van elhelyezve, a betáplálás valamivel az antenna alja felett a 
szárrészen történik (az antenna alja földelt), a földpont szintén a készüléken van (ezzel a 
megoldásnál az emberi fej befolyása az antenna paramétereire csökkent); 

– dipól antenna rendszer  a készülék két oldalán elhelyezett PIFA és a BIFA, utóbbi 
esetben a telefont használó keze kevésbé befolyásolja az antenna paramétereit. 

2.4. Az RF tér hatása az él  szervezetre 

Az EM tér és a biológiai anyag kölcsönhatásának vizsgálatát csak az RF tartományra terjesztjük 
ki.

Az RF sugárzások biológiai hatásait a termoreguláció érintettsége szempontjából három részre 
szokás bontani, melyhez három expozíciós tartomány is rendelhet  [Thuróczy 1998, Thuróczy és 
Bakos 2002]. 

- H hatás: olyan h mérséklet emelkedéssel járó expozíció (SAR = 2-8 mW/g 
felett), amely 1 °C-nál nagyobb h mérséklet emelkedést okozhat, 

- atermikus hatás esetében a h mérséklet nem emelkedik a termoreguláció miatt 
(SAR = 0,5-2 mW/g), 

- nem-termikus hatásnál nincs h mérséklet emelkedés, termoreguláció nem 
érintett (SAR 0,5 mW/g alatt). 

Számos esetben az expozíciók osztályozása nem egyszer , mivel az SAR h hatást okozó 
értékeiben nagy átfedés lehet az adott biológiai rendszer, szerv termoregulációs képessége 
szerint. Erre jó példa az agyszövet és a szemlencse, mert amíg az agyszövet igen nagy 
termoregulációs képességgel bír, addig a szemlencsének nincs vérellátása, így a h mérséklet 
emelkedés alacsonyabb SAR értékeknél következik be [Szalay és Ringler 1986]. Azt tovább 
bonyolítja, hogy az adott objektum frekvenciafügg  elnyelési képességének megfelel en 

b)a) c) d)



2. Irodalmi áttekintés   29

ugyanazon SAR-hez különböz  leveg ben mérhet  teljesítménys r ség tartozhat [Thuróczy és 
Bakos 2002]. 

A hatásokkal kapcsolatban több 10 000 – sok esetben egymásnak ellentmondó – tanulmány 
született, ezek közül az INCIRP [1998] által javasolt irodalmakat (várandós anyák vetélésével és 
magzati rendellenességekkel foglalkozó epidemiológia tanulmányok [Daels 1973, 1976, Cohen 
et al. 1977, Källen et al. 1982, Larsen et al. 1991, Ouellet-Hellsrom and Stewart 1993], valamint 
foglalkozási és gyermekek rákos megbetegedésével kapcsolatos felmérések [Barron and Baraff 
1958, Robinette et al. 1980, UNEP/WHO/IRPA 1993, Lillienfeld et al. 1978, Selvin et al. 1992, 
Beall et al. 1996, Grayson 1996, Rothman et al. 1996a, 1996b, Hocking et al. 1996, Dolk et al. 
1997a, 1997b], és olyan laboratóriumi vizsgálatok, mint az önkéntesekkel [Chatterjee et al. 1986, 
Ramsey and Kwon 1988, Chen and Gandhi 1988, Hoque and Gandhi 1988, UNEP/WHO/IRPA 
1993, Tofani et al. 1995, Dimbylow 1997, Magin et al. 1992], állatokkal valamint sejtkultúrákkal 
végzett kísérletek [Michaelson 1983, Stern et a. 1979, Adair és Adams 1980, de Lorge és Ezell 
1980, D’ Andrea et al. 1986, Adair et al. 1984, Michaelson és Elson 1996, Guy et al. 1975, 
Sliney és Wolbrasht 1980, Chou et al. 1992, ICNIRP 1996, Rephacoli et al. 1997]) használtam 
fel. A rövid id tartamú RF EM sugárzás megalapozott hatásait vették figyelembe, amelyek 
azonnal jelentkeznek, mint pl. az idegek és izmok stimulációja, az elektromosan vezet
objektumok érintésekor fellép  sokk és égési sérülések, ill. az EM terek abszorpciója miatti 
szövet-felmelegedés. A hosszú id tartamú EM expozíció rákkelt  hatásai a rendelkezésre álló 
információk alapján nem tudományosan megalapozottak. Az in-vitro végzett ELF-fel modulált 
EM terek hatásait szintén figyelmen kívül lettek hagyva, mivel kölcsönhatás mechanizmusok 
még nem világosak, és ezeket a hatásokat in-vivo környezetben még nem tisztázták.  

A figyelembe vett, az el  szervezet és az id ben változó E és M mez k között fellép
tudományosan bizonyított kölcsönhatások: 

- kis frekvenciájú elektromos (E) térrel: a szervezetben elektromos töltések 
kezdenek el mozogni, a töltések polarizálódnak, az elektromos dipólok irányba 
állnak, a test felületén szintén indukált töltések jönnek létre, amelyek a testben 
áramot indukálnak.  

- kis frekvenciájú mágneses (M) térrel: a szervezetben E teret valamint 
örvényáramokat indukálnak. 

- energiaabszorpció az EM térb l:
az alacsonyabb frekvenciáknál az energiaabszorpció elhanyagolható, és 
h mérsékletnövekedés sem jelent s, azonban 100 kHz felett már kezd 
számottev vé válni.
100 kHz és 20 MHz között a törzsben gyorsan n  az abszorbeált 
energia nagysága, valamint jelent s az abszorpció a nyakban és a 
lábszárban,
20 MHz és 300 MHz között az egész testben nagy az abszorpció, 70 
MHz környékén (csecsem knél kb. 100 MHz) rezonanciajelenség 
figyelhet  meg, amely miatt a szabványok ezeken a frekvenciákon 
adják meg a legalacsonyabb határértékeket, 
300 MHz-t l néhány GHz-ig található a lokális elnyel dés tartománya, 
10 GHz felett már csak felületi elnyel dés tapasztalható. 

A felsorolásból nyilvánvaló, hogy az EM tér és az él  anyag kölcsönhatását több szinten is lehet 
tárgyalni: molekuláris, sejt, szerv, szervrendszer, ill. az egész szervezet szintjén [Szalay és 
Ringler 1986]. A digitális rendszer  mobiltelefonok hatása a lokális elnyel dés tartományába 
tartozik, ezért a molekuláris szint  melegítési mechanizmus lényeges a további vizsgálataink 
során.
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Összegezve megjegyzem, habár a termikus hatások mechanizmusa ismert, a – f leg kelet-
európai kutatásokon alapuló – nem-termikus hatások vizsgálatát még nem lehet lezárni. Tovább 
kell vizsgálni az igen alacsony intenzitásokon megfigyelt „mikrohullámú szindróma” nev
jelenséget, amely legjellemz bb tünetei a fejfájás, izzadás, érzelmi instabilitás, ingerlékenység, 
fáradékonyság, aluszékonyság, memóriazavar, koncentráló képesség csökkenés, depresszió, 
vagy a mikrohullámmal dolgozóknál el forduló szív és érrendszeri tüneteket, (bradikardia, 
tachikardia), emésztési zavarokat (hányinger étvágytalanság), perifériás zavarokat (törékeny 
köröm, fog- és hajhullás) [Mátay és Zombory 2000, Joó 2000a], vagy a mikrohullám szabad 
füllel történ  hallását [Frey 1961]. A MH sugárzás nem termikus hatásának bizonyításában 
jelent s eredményeket értek el De Pomerai et al. [2000], eredményeiket a Nature-ban is 
publikálták.  

2.5. Az RF sugárzás okozta h hatás elmélete, a szövetek dielektromos jellemz i

Az els  tapasztalatok az RF és MH terek termikus hatásaival voltak kapcsolatosak. A negatív 
hatásokat említve ezek közé tartozott az ideiglenes nemz képesség csökkenése, a szürke hályog 
képz dés, valamint a nagy h mérsékletemelkedés okozta égési sérülések [Adair 1996]. Az 
említett sérülések azért veszélyesek, mert a sugárzás hatása a testen belül a nagy víztartalmú 
szövetekben megy végbe, ahol nincsenek h receptorok, így nem érzékeljük azonnal a 
szövetkárosodást [Leitgeb s.a.] 

A biológiai hatást okozó elektromágneses energia meghatározásához ismerni kell az adott szövet 
elektromos permittivitását és mágneses permeabilitását. Mivel a biológiai anyagok és a leveg
mágneses permeabilitása közel azonos, a mágneses térb l felvett teljesítmény is közelít leg
megegyezik. A mágneses terek bár igen nagy mélységben hatolnak be a testbe, csak a keltett 
örvényáram útján visznek be komolyabb energiát (8. ábra) [Thuróczy 1996b].

8. ábra Az él  szervezet és az elektromos ill. mágneses tér kölcsönhatása 
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Egyéb mágneses hatások elvileg kizárhatóak. Az elektromos komponenssel a szervezet azonban 
már kölcsönhatásba kerül, a frekvenciától függ en a testben áram indukálódik, ill. további 
energia-felvétel történhet dielektromos polarizációval. Ez utóbbihoz id re van szükség. Ha az 
elektromos tér változása túl gyors (igen nagyfrekvenciás gerjesztés esetén fordul el ), akkor a 
dipólok forgása képtelen szinkronban követni a tér változását és fáziseltolódás jön létre. Ez a 
jelenség a szöveteknek frekvenciafügg  tulajdonságokat ad, amit az anyag diszperziós 
tulajdonságának neveznek. (Mátay és Zombory 2000, Szalay és Ringler 1986, Thuróczy 1996a). 

Az ˆ  elektromos permittivitás, mely meghatározza az abszorbeált energia nagyságát frekvencia 
tartománybeli vizsgálatoknál egy komplex szám, melynek valós része a dielektromos állandó 
amely a szövet polarizációs képességével, imaginárius része pedig a szövet fajlagos 
vezet képességével kapcsolatos [Mátay és Zombory 2000, Szalay és Ringler 1986].  

 )"·j'(ˆ 0  (25) 

A  fajlagos vezet képesség, és a szövet ” dielektromos vesztesége között az EM tér f
frekvenciája segítségével teremthetünk kapcsolatot 

0···2
"

f
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A szövet relatív dielektromos vesztesége és a dielektromos állandója tehát függ az EM tér 
frekvenciájától. Nagy jelent séggel bír az f0 relaxációs frekvencia, amely a maximális 
abszorpcióhoz tartozik. A relaxációs frekvenciából meghatározható az 0 relaxációs 
körfrekvencia

00 ··2 f . (27) 

A relaxáció legjellemz bb értékei az 5. táblázatban láthatóak [Szalay és Ringler 1986]. 

5. táblázat A szervezetben található anyagok relaxációs frekvenciái  

vizsgált anyagok relaxációs frekvenciák  
36 °C-on 

(szervezetben) kötött víz 100-1000 MHz 
(szervezetben) szabad víz 25 GHz 

proteinek 107 Hz 
aminosavak 0.5-3 GHz 

peptidek 0.5-3 GHz 

A relaxációs frekvenciából egyszer en levezethet  a  relaxációs id
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A  azt az id t mutatja, amelynek addig el kell telni, amíg a dipólok az EM tér megsz nése után 
ismét rendezetlen állapotba kerülnek, és alkalmasak lesznek az újabb energia-felvételre. Tehát az 
EM tér energiája az anyagban kinetikus energiává alakul, amely a veszteséges 



32 2. Irodalmi áttekintés 

dielektrikumokban többnyire h  formájában jelenik meg. A disszipáció mértékét az EM terek 
élettani hatásaival foglalkozó táblázatokban a  veszteségi szög tangensével jellemzik [Durney at 
al. 1985, Mátay és Zombory 2000] 

'
"tg . (29) 

A szövetek dielektromos jellemz i nagymértékben függnek az anyag h mérsékletét l [Mátay és 
Zombory 2000, Walters et al. 2000] 

A többkomponens  rendszerek nem teljesen úgy viselkednek, mint az egykomponens ek. Ebben 
az esetben több relaxációs id  is fellép (9. ábra), amely frekvenciatartományonként más és más. 
Ennek oka pl. az ún.  (sejtmembrán relaxációs viselkedéséb l) ,  (membránokon lejátszódó 
töltésfolyamatokból), és  (szabad víz dipólusrotációjából) diszperzió [Szalay és Ringler 1986, 
Schwan 1988, Thuróczy 1996a, Foster és Schwan 1996, Mátay és Zombory 2000]. 

9. ábra Többkomponens  rendszerek relaxációs viselkedésének vizsgálata a dielektromos állandó 
frekvenciafüggésének tekintetében

A biológiai anyagoknál is figyelemmel kísérhet ek az említett diszperziók. A szövetek 
dielektromos jellemz inek legfrissebb és legátfogóbb vizsgálatát 10 Hz – 20 GHz-es 
frekvenciatartományban Gabriel [1996] végezte el. 

Minden egyes diszperzió jellemezhet  egyetlen id állandóval, mely segítségével az 
ugrásfüggvény alakú feszültség hatására az anyagban felhalmozott töltés viselkedése leírható egy 
exponenciális kifejezéssel, melynek Fourier-transzformációjával megkapható Debye [1929] 
egyenlete [Gajšek et al. 2003]: 

j1
)(ˆ 0 , (30) 

ahol  a permittivitás végtelen nagy, 0 pedig zérus frekvencián. 
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Egyetlen relaxációs id állandó esetén csak a kötött töltések viselkedését figyelembe véve a (30) 
egyenlet Cole-Cole diagramja egy félkör [Mátay és Zombory 2000]. Általában azonban az 
anyagokban jelent s számú szabad töltés is van (drift és Brown-féle mozgással), melyek hatása a 
kötött töltésekével összeadódva jelentkezik. A mérésekkor ezek hatását csak összegezve lehet 
vizsgálni, amely egy  eloszlási paraméter bevezetésével írható le [Foster és Schwan 1996, 
Mátay és Zombory 2000]: 

1)(1
)(ˆ

j
. (31) 

ahol  = 0 - .

A nagy víztartalmú szövetek komplex permittivitásának megadásához leggyakrabban a (31)-et és 
az ionos vezet képességet figyelembe vev  adott szövetre vonatkozó paramétereket felhasználó 
4-Cole-Cole eljárást (32) alkalmazzák [Gabriel 1996] 
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ahol n a relaxációs tartományok száma. 

A (32) egyenlet paramétereinek ismeretében az adott szövet elektromos viselkedése megadható a 
kívánt frekvenciatartományra.

A paraméterek meghatározását többnyire néhány órája meghalt személyek szervein, nyitott vég
koaxiális szenzorral ellátott hálózati analizátorral végzik (10. ábra). A m szerjellemz  K 
paramétert leveg  és víz el zetes mérésével határozzák meg, amely ismeretében továbbiakban a 
C kapacitás és G konduktancia mérésével bármely anyag  és  értékei a (33)-(34) egyenletek 
segítségével megadhatók [Gabriel 1996, Schmid et al. 2003a, Schmid et al. 2003b] 

10. ábra A szövetek dielektromos jellemz inek meghatározása nyitott vég  koaxiális szenzor segítségével 
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K
C' , (33) 

K
G 0 . (34) 

Hurt et al. [2000] összegy jtötte a szakirodalomban fellelhet  dielektromos jellemz kre
vonatkozó mérési adatokat, és arra a következtetésre jutott, hogy számos szövetre vonatkozóan 
jelent s eltérés tapasztalható. Véleménye szerint az eltérések legf bb okai 

- a donorok különböz  rasszhoz tartoztak, 
- a biológiai szövetek heterogén jellege, 
- a donorok életkora, 
- a minta frissessége, 
- a mintavételi h mérséklet (nagy víztartalmú szövetek vezet képességének

h mérsékleti együtthatója kb. 2 % / K), 
- az egészséges és beteg szövetek közti különbség, 
- a szövet preparációs folyamat, 
- a mintákban a halál után bekövetkez  metabolikus folyamatok hatása. 

A nagy víztartalmú szövetek esetében különösen érdekes az, hogy a víz milyen formában fordul 
el  bennük, mivel az ” a frekvencia függvényében nagyon különböz  lehet (11. ábra) [Mátai és 
Zombory 2000]. 

11. ábra Az r
” a víz különböz  formáira a frekvencia függvényében  
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2.6. A szövetekben elnyelt fajlagos teljesítmény (SAR) meghatározása, a 
gyakorlati és elméleti dozimetria f bb elemei 

2.6.1 Az SAR meghatározása a gyakorlati dozimetria eszközeivel 

Az exponált testben a szövetek dielektromos jellemz inek ismeretében a bels  E térer sség
vektor nagysága pontosan meghatározza az elnyel dött teljesítményt. A térfogategységben 
disszipált teljesítmény P id beli átlagértéke a következ  módon számítható szinuszosan változó 
EM mez  esetén [Mátay és Zombory 2000], 
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2
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2 EE
. (35) 

Az objektum által abszorbeált összes teljesítmény számításához a test minden egyes bels
végtelenül kicsi térfogatelemében szükség van az abszorbeált teljesítmény meghatározására, 
majd az egész térfogatra vett integrálására. Ha ezt az értéket minden pontban elosztjuk a 
végtelenül kicsi térfogatú szövet tömegével, megkapjuk az egységnyi tömegben elnyelt 
teljesítmény (SAR) nagyságát, amely az EM dozimetria alapegysége. 

Az SAR meghatározása empirikus úton történhet a (36) a h transzport-egyenlet felhasználásával 
az él  anyagba v. fantomba beszúrható h mér  szondák segítségével. A formula egyszer sítése 
végett gyakran elhanyagolják a h vezetést [Blackman és Black 1977, D’ Andrea et al. 1985, 
Olsen és Griner 1989, Watanabe et al. 2000, Gajšek et al. 2003, Samaras és Sahalos 2003]. 
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A módszerrel szemben számos aggály is felmerült, többek közt él  szervezetben történ  mérés 
esetén a termoreguláció nagymértékben befolyásolja a kialakuló h mérsékletet [Chou et al. 
1996], nem lehet a hagyományos termoelemeket használni, mert zavarják a teret [Cetas 1990]. 
Megoldást jelenthet a nemfémes h mér k alkalmazásán kívül termokamerás felvételek készítése 
(12. ábra), ill. a h mérséklet mérése közvetlenül a besugárzás után. A mérés pontosságáról 
fontos megjegyezni, hogy nagyon nehéz 1 W/kg-nál pontosabb méréseket végezni [Gajšek 
2003]. A fajlagosan elnyelt teljesítményre jobb közelítést adhatnak Pennes bioh -transzfer 
(BHTE) egyenletei (43) [1948], melyeket általában numerikus számításoknál használnak 
(b vebben a 2.6.2.3 alfejezetben). 

Másik gyakran alkalmazott módszer a nagy érzékenység , izotróp, dióda terhelés  E-tér szondák 
alkalmazása nagy impedanciájú tápvezetékkel ill. optikai kábellel. Az E mez  ill. az adott anyag 
dielektromos jellemz inek ismeretében a (37) egyenlet segítségével az SAR számítható. A 
mérési pontosság legoptimálisabb esetben is  2dB [Gajšek 2003] (13. ábra). 
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 a) b) 

12. ábra a) Zselés fejfantom EM dozimetriai mérésekhez b) a zselés fejfantomról készített termokamerás felvétel 

13. ábra E tér mérése mobiltelefonnal exponált fejfantomban  

A szabványokban az SAR integrálását 1 vagy 10 g szövetre, ill. 6 vagy 30 perc id tartamra 
végzik. Minél finomabb dozimetriai felbontást készítenek, annál magasabb lokálisan elnyelt 
teljesítmény számolható. Az új ajánlások ebben a tekintetben megenged k, mivel a 10 g-os 
átlagra vonatkoztatnak. 

Az EM expozíció hatására létrejöv  SAR eloszlás már viszonylag egyszer  zsír-izom struktúra 
esetén is igen összetett. Az igen bonyolult SAR eloszlás a rádiótelefonok sugáregészségügyi 
kérdéseinél kapott igazán nagy hangsúlyt. Megállapították, hogy a kézikészülékek viszonylag 
alacsony teljesítményénél is a fejben jelent s SAR keletkezhet. A már említett dielektrikumok 
felületén keletkez  reflexiók fókuszáló hatása miatt forró pontok (ún. hot spots) is jöhetnek létre, 
amely magas SAR értékeket eredményezhet. A különböz  pulzus- ill. amplitúdó-modulált RF és 
MH EM terek által keletkezett SAR modulációtól való függésében azt találták, hogy 1 MHz-nél 
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alacsonyabb moduláló frekvenciánál a modulált EM sugárzás viv frekvenciája határozza meg az 
SAR eloszlását és nagyságát, s ebben az esetben a biológiai objektumokban az elnyelt pulzus 
id beli alakja sem torzul el. 10 MHz-nél magasabb frekvenciájú moduláció esetén az SAR 
kialakulását (behatolási mélység, eloszlás) dönt  mértékben a moduláló pulzus alapharmonikusa 
határozza meg és a pulzus id beli alakja is torzul [Thuróczy 1998]. 

Az eddigieknek megfelel en az SAR-t numerikus modellezés esetén az adott szövetben a szövet 
dielektromos jellemz i, a szövet s r sége valamint az E ismeretében többnyire szintén a (37) 
integrálegyenlettel határozzák meg (b vebben a 2.4.2 alfejezetben). Az egyenletben a szövet 
vezet képessége, a bels  térer sség, valamint a szövetek s r sége szövetenként sem mindig 
homogén és id ben is változhat, továbbá a vezet képesség a térer sség függvénye is. 

2.6.2 Az RF expozíció mértékének megállapítására alkalmazott numerikus modellezési 
eljárások

A számítógépes szimuláció bevezetése az EM terek és a biorendszerek kölcsönhatásának 
vizsgálatára az 1970-es évek elejére datálható. Az akkor alkalmazott módszerek többnyire 
analitikus és fél-analitikus vizsgálatok voltak, melyek az emberi testet ill. testrészeket homogén 
vagy rétegelt gömbbel, hengerrel, ellipszoiddal egyszer sítették [Shapiro et al. 1971, Weil 1975, 
Kritikos és Schwan 1976, Massoudi et al. 1977, Hizal és Baykal 1978, Durney et al. 1979, 
Massoudi et al. 1979, Szalay és Ringler 1986, Meyer és Jakobus 2003b]. 

Az 1980-as évek végére és az 1990-es évek elejére számos numerikus eljárást fejlesztettek ki a 
biorendszeren belüli terek meghatározására az említett geometriai elemeknél realisztikusabb 
embermodellek felhasználásával [Chen és Gandhi 1989, Lynch et al. 1985, Gandhi et al. 1992, 
Renhart et al. 1994]. A modellek jobb közelítést adtak az expozíció meghatározására, de még 
nem tudták megfelel en leírni az ember komplex geometriáját és heterogén felépítését, melynek 
a számítógépek kapacitása (különösen MH frekvenciás szimulációknál) szabott határt. A 
vizsgálatok középpontjában többnyire az EM távoltérben lév  ember sugárterhelésének 
értékelése állt.  

Az utóbbi évtizedben a hardvereszközök fejl dése lehet vé tette az SAR eloszlásának 
meghatározását olyan komplex rendszerben, mint pl. az anatómiailag realisztikus emberfej 
[Hombach et al. 1996, Meier et al. 1997, Okoniewski és Stuchly 1996, Watanabe et al. 1996, 
Lazzi és Gandhi 1997, Bernardi et al. 1998, Bernardi et al. 2000]. A mobiltelefonok 
problémakörének el térbe kerülése miatt már nem csak az EM terek távoltéri, hanem közeltéri 
hatását is vizsgálták. Az alkalmazott technikák kivétel nélkül Maxwell egyenleteinek numerikus 
közelítésén alapultak. 

Az elektromágneses terek modellezésére Buchanan [1996] szerint a leggyakrabban a 14. ábrán 
látható módszereket alkalmazzák. Ezek közül az EM tér és az él  anyag modellezésére többnyire 
a MoM (Method of Moments), a FEM (Finite Element Method) és 3D FDTD (Finite Difference 
Time Domain) módszert használják. 
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14. ábra Az EM terek modellezésére használt numerikus eljárások (FEM – Finite Element Method, GO – 
Geometrical Optics, GTD – Geometrical Theory of Diffraction, MAS – Method of Auxiliary Sources, MoM –
Method of Moments, PO – Physical Optics, 3D FDTD – 3 D Finite Difference Time Domain)

2.6.2.1 A momentumok módszere (MoM) 

A szimulációs eljárást Harrington [2001a] fejlesztette ki, melyet különböz  antennák (dipól 
microstrip, hélix, stb.), EMC (electromagnetic compatibility; árnyékolás, csatolás, stb.) és szórási 
problémák modellezésére alkalmas. Az el z  fejezetben említett három módszer közül a 
legkevésbé kedvelt az él  anyaggal való kölcsönhatás szimulációjára, mivel az inhomogén 
emberi test modellezéséhez térfogati integrál eljárások bevezetésére van szükség, amely nagy 
számú ismeretlent és ezáltal hatalmas számítógépes memóriaigényt jelent [Livesay és Chen 
1974, Karimullah et al. 1980, Graglia 1988]. A 3D MoM eljárásnál a térfogati vizsgálatot 1D-s 
és 2D-s elemek (15. ábra) felhasználásával végzik [EMSS 2000, Jakobus 2003]. 

   

15. ábra Homogén emberfej MoM modelljei 

Hombach et al. [1996] és Meier et al. [1997] szerint a közeltéri expozíció vizsgálatánál homogén 
modellek alkalmazása is kielégít  információt nyújt, így a MoM egyenletei nagymértékben 
egyszer södnek [Umashankar et al. 1986, Rao et al. 1991, Goggans et al. 1994]. 
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Az elektromágneses terek élettani hatásainak vizsgálatára alkalmazott MoM eljárások 
legfontosabb jellemz i [Mátay és Zombory 2000]:

kiindulás a Maxwell egyenletek integrálalakjából történik, 
a vizsgált anyagot N darab , ,  paraméterekkel jellemzett parallelepipedon (v. 
háromszög) alakú cellára osztják,  
a kiinduló egyenlet felírható a következ  mátrixegyenletként: 

i
mmn m

EEG  (38) 

ahol [Gmn] a cellák közti csatolást, az [Em] az anyagban indukált térer sséget, az [Ei
m]

pedig a bees  térer sséget leíró mátrix. 

a mátrixegyenleteket lineáris egyenletek olyan rendszerébe transzformálják, melyeket 
a bels  elektromos térer sségre, mint ismeretlenre megoldhatók. 
a megoldás során alkalmazott bázisfüggvényekt l függetlenül a végleges 
megoldáshoz általában N számú iteráció elegend .

2.6.2.2 A véges elemek módszere (FEM) 

A FEM eljárást [Jin 2002, Volakis 1998] matematikai formába Richard Courant öntötte 1943-
ban, EM problémák vizsgálatára 1968-tól használják. A módszer hatékonyan alkalmazható 
tetsz leges alakú homogén anyagok modellezésére. Az él  anyag és az EM terek 
kölcsönhatásának modellezésére használt FEM analízis legfontosabb lépései [Hoorfar és 
Jamnejad 2003]: 

a számítási tartományt kisebb részekre ún. elemekre osztják (ált. háromszögekre 2D-
ben és tetraéderekre 3D esetén) (16. (a) ábra) [Jakobus 2003], 
minden egyes elemre létrehozzák a csomópontokban, éleken vagy a felületekre 
definiált ismeretlen jellemz re kifejezett téregyenletrendszert, 
a megoldási tartományban lév  elemek egyenleteit mátrixegyenletekbe rendezik, 
a mátrixegyenleteket lineáris egyenletek olyan rendszerébe próbálják összerakni, 
melyek megoldhatók. 

A FEM módszer kiindulási egyenletei ált. Maxwell egyenletekb l közvetlenül levezethet  E-re 
vonatkozó Helmholtz hullámegyenlet (39) vagy a skalár-vektor potenciál formula (41)-(42) 
[Hevesi 1998, Mátay és Zombory 2000, Simonyi és Zombory 2000, Vincze 1994, Fodor 1998, 
Harrington 2001b] 

 02 EE  (39) 

ahol  a komplex terjedési tényez :

j22  (40) 

(A (40) zárójeles kifejezése éppen a (25) komplex permittivitás.) 
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t
AE  (41) 

AH
0

rot1  (42) 

A fenti módszernek számos el nye van a Yee cellán alapuló FDTD módszerrel (2.6.2.3 alfejezet) 
szemben, azonban mindezek ellenére az FDTD módszer szélesebb körben alkalmazott, mivel 
nem áll rendelkezésre olyan realisztikus FEM modell, amely tartalmazza az emberi test 
dielektromos jellemz it [Meyer és Jakobus 2003b]. 

16. ábra (a)Az emberi fejmodellt tartalmazó számítási tér felosztása tetraéderekre FEM módszer alkalmazása esetén 
(b) MRI felvételb l készített humán modell  

2.6.2.3 A véges differenciák id tartománybeli módszere (FDTD) 

Az FDTD módszert Yee [1966] dolgozta ki, melyet többek közt Kunz és Lübbers [1992], 
Sullivan [2000], valamint Taflove és Hagness [2000] fejlesztett tovább és hasznos összefoglalást 
készített Iványi [2003]. Az eljárást hatalmas számítógépes kapacitásigénye miatt csak az utóbbi 
évtizedben kezdték el használni, és mára már az él  szervezetek és az EM terek 
kölcsönhatásának modellezéséhez leggyakrabban alkalmazott eljárás lett. Ennek oka a formula 
logikus felépítésében, egyszer  alkalmazásában, és ingyenesen hozzáférhet  realisztikus modell 
[Radio Frequency Radiation Branch] meglétében rejlik (16. (b) ábra). A módszer id tartományi 
vizsgálatot végez. A felhasználó számára lehet vé teszi a számítási tartomány bármely pontjában 
az anyag dielektromos jellemz inek, s r ségének, stb. megadását, ezért tökéletesen alkalmas az 
EM terek perszonális hatásának vizsgálatához. Az eljárás b vebben a 3. Anyag és módszer cím
fejezetben kerül ismertetésre. 

Az eljárás során gyakran nem csak az SAR eloszlását határozzák meg a szervezetben, hanem a 
h mérsékletemelkedést is számolják, melyre legáltalánosabban Pennes bioh -transzfer 
egyenleteit [1948] használják fel 

(a) (b) 
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EM0bt QM)TT(b)Tk(
t
Tc , (43) 

ahol  [kg/m3] a szövet s r sége, ct [J/(kgK)] a szövet fajh je, k [W/(mK)] a szövet h vezet
képessége, M0 [W/m3] a szervezet metabolikus folyamatai által termelt h teljesítmény egységnyi 
térfogatra vonatkoztatva, QEM [W/m3] az EM sugárzás disszipációja okozta teljesítmény 
egységnyi térfogatra vonatkoztatva (QEM =  SAR). A b [J/(sm3 K)] a véráramlásra jellemz
állandó

bbb cb , (44) 

ahol b [m3/kgs] a vér perfúziós rátája, cb [J/(kgK)] a vér fajh je, és b [kg/m3] a vér s r sége.
Pennes modellje feltételezi, hogy a h csere a véredények 0,005-0,015 mm átmér j
kapillárisainak falán történik és a termikus egyensúly a nagyon kicsi áramlási sebesség miatt 
azonnal bekövetkezik. Annak ellenére, hogy a modell nem tartalmaz sugárzási tagot, mégis 
hasonló eredményre jut, mint a tökéletesebben kidolgozott véredény modellek [Leeuwen et al. 
1999].

2.7. A digitális mobiltelefonokra vonatkozó SAR lakossági korlátozások

Az RF sugárzások nemzetközi megítélése 1982-ig nagyon eltér  volt. A szovjet és amerikai 
szabványok között egyes frekvenciatartományokban három nagyságrendnyi különbségek voltak 
(17. ábra) [Petersen 1991]. Ezt a jelent s eltérést a biológiai hatások kutatásának eltér
megközelítése okozta. Míg a szovjet kutatók els sorban a magasabb idegrendszeri funkciók 
vizsgálatát végezték a MW és RF sugárzások hatására, addig az amerikai megközelítés 
els sorban a termoregulációs rendszer tanulmányozását állította a középpontba. Az els  amerikai 
szabványt Herman Schwan javaslatára 1966-ban vezették be. Ez volt az ANSI C95.1-1966. A 
határérték alapjául azt vették, hogy a szervezet h mérséklete a sugárzás következtében ne 
emelkedjen 0,1 °C-nál jobban.  

17. ábra Az 1980-as években érvényben lév  sugárvédelmi szabványok és ajánlások összehasonlítása 
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Az átlagosan elnyelt teljesítményt, mint dóziskorlátot alapul véve új szemlélet  szabványok ill. 
ajánlások születtek, amelyek általában három f  elemet tartalmaznak [Thuróczy 1996b, 1998, 
Thuróczy és Bakos 2002]: 

- ún. megengedhet  határértékeket (expozíciós korlátokat) határoznak meg, amelyek alapját 
az addig összegy jtött adatok képezik, a határértékek megállapításánál biztonsági 
faktorokat alkalmaznak. 

- A sugárterhelések tárgyalásában lényeges különbséget tesznek a lakossági (general public) 
és a foglalkozási (occupational) expozíció között. Egyes szabványok és ajánlások a 
foglalkozási, ill. lakossági kifejezések helyett az ún. ellen rzött (controlled) és nem 
ellen rzött (uncontrolled) expozíciós területek kifejezéseket használják. 

- Az expozíció korlátait a frekvenciától függ en az elnyelt teljesítmény, az árams r ség, és a 
teljesítménys r ség határozza meg, ebb l származtatják az ajánlásban szerepl  és mérend
ill. mérhet  megengedhet  határértékeket W/m2-ben, mW/cm2-ben, V/m-ben vagy A/m-
ben.

A különböz  szabványosító szervezetek ugyanazokat a biológiai kölcsönhatásokat veszik 
figyelembe, de annak ellenére, hogy a határértékek megállapításában, az átlagolási tömegben és 
id ben közeledés figyelhet  meg még nincsenek teljes összhangban. 

A legszélesebb körben elfogadott ajánlásokat az ENSZ által létrehozott ICNIRP adta ki 1998-
ban [ICNIRP 1998, Thuróczy 1998]. Az utóbbi években az EU szabványosítási folyamatok is 
elindultak az 1999/519/EC ajánlással. Hazánkban is ez az irányadó, összhangban van a 32/2000. 
(XI. 16.) EüM rendelettel (rendelet a vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott 
elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeir l [MAGYAR KÖZLÖNY 2000]). Az 
évtizedekig érvényben lév  – a nyugat-európai szabványoknál egyes frekvenciákon 
nagyságrendekkel szigorúbb MSZ 16260-86-ot 2004. május 1-n vonták vissza. A fontosabb 
szabványosító szervezetek által a digitális mobiltelefonok üzemi frekvenciáira vonatkozó SAR-
ra meghatározott lakossági határértékek találhatók a 7. táblázatban [INCIRP 1998, EC 1999, 
IEEE 1999, Thuróczy és Bakos 2002]. 

7. táblázat Az SAR-ra vonatkozó lakossági korlátozások 

Szabványosító 
szervezet Frekvenciatartomány 

Átlagos SAR 
egész testre 

(W/kg) 

Lokális SAR 
fejre, törzsre 

(W/kg) 

Lokális SAR 
végtagokra 

(W/kg) 

Átlagolási 
id

(min) 

Átlagolási 
tömeg 

(g) 

ICNIRP 1998 100 kHz-10 GHz 0,08 2 4 6 10 
1999/519/EC 100 kHz-10 GHz 0,08 2 4 6 10 
ANSI/IEEE 
C95.1-1999 30 kHz-300 GHz 0,08 1,6 4 30 1 

A 100 kHz – 10 GHz közötti határértékek kialakításának alapelve, hogy megvédjenek olyan 
egész testes- ill. az extrém lokális szövet-felmelegedést l, amely a szervezetben irreverzibilis 
folyamatokat indít el [ICNIRP 1998, EC 1999]. A sejtkárosodás határértéke megközelít leg 3.5 
°C [Streffer 1995], de akár már 3°C szürkehályogot okozhat [Guy et al. 1975]. A határértékek 
kialakításának alapelve, hogy nem megengedett a test 1°C-nál nagyobb h mérsékletemelkedése. 
Ez átlagos feltételek közt SAR = 4 W/kg 30 perces expozíciójának felel meg. Ennek 1/10-e lett a 
foglalkozási határérték, melyet egy további 5-ös biztonsági faktorral osztva megkapjuk a 
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lakosságra vonatkozó ajánlást. Az 7. táblázatból látható, hogy a digitális mobiltelefonokra az 
1999/519/EC ajánlás alapján az SAR = 2 W/kg a határérték. 

2.8. Az emberi fej-mobiltelefon kölcsönhatását vizsgáló eredmények 

Az ember és a mobiltelefon közti kölcsönhatás egyrészt a korábban ismertetett biológiai, 
másrészt fizikai jelenségekben nyilvánul meg. A legfontosabb fizikai hatások: 

– antenna távoltéri sugárzási karakterisztikájának megváltozása 
– antenna talpponti impedancia megváltozása 
– távoltérbe kisugárzott teljesítmény csökkenése 

A hatások oka a fej és kéz jelenléte. Az antenna talpponti impedanciájának megváltozása miatt 
az reflexiós csillapítás is változik, a kisugárzásra nem kerül  teljesítmény az adó végfokán 
eldisszipálódik [Mátay és Zombory 2000]. Az impedancia változása tehát fontos tervezési 
paraméter, amely a különböz  individuális jellemz k hatására változik.

Az ember-mobiltelefon kölcsönhatás vizsgálatakor a tanulmányok dönt  többsége a fejben 
abszorbeált energia nagyságának meghatározására koncentrál. A modellezések és mérések során 
az említett csoportok általában életnagyságú, a szövetek elhelyezkedése és inhomogenitása 
tekintetében realisztikus modelleket használ. Általánosan elfogadott embermodell bináris 
formában hozzáférhet  [RFRB]. Az utóbbi id ben azonban a gyermekek általi mobilhasználat 
növekedési miatt felvet dik a gyermekmodell szükségessége is, mivel a Stewart jelentés 
[IEGMP 2000] alapján feltételezik, hogy a telefonból származó RF sugárzás másképp hat a 
gyermekekre, mint a feln ttekre. A jelentés alapja, hogy az átlagos gyermekfej kisebb, mint a 
feln tté, emiatt az agyban abszorbeált energia nagyobb. Ezt az állítást támasztja alá Gandhi és 
Kang [2001], akik nagyobb behatolási mélység mellett nagyobb 1 g-ra átlagolt SAR-t figyeltek 
meg. Különböz  feln tt fejmodelleken számos szimulációt végeztek, ahol inhomogén (szövetek 
tekintetében differenciált kísérleti és numerikus fantomok) és homogén modelleket hasonlítottak 
össze [Hombach et al. 1996, Okoniewski és Stuchy 1996], valamint gyermek és feln tt
modelleket is vizsgáltak [Gandhi et al. 1996, Schönborn et al. 1998] eltér  eredménnyel. Amíg 
Hombach [1996] szerint a sugárforrás közelsége miatt a fej mérete és alakja nem befolyásolja a 
kialakuló maximális SAR értéket és a homogén modell csak kismértékben becsüli túl a kialakuló 
maximális SAR-t, addig Gandhi et al. [1996] eredményeinek alapján nagyobb behatolási 
mélység mellett mind az egy cellára, mind az 1g-ra vonatkoztatott SAR érték (SAR1g) gyermek 
esetében nagyobb, különösen 835 MHz frekvencián. Schönborn et al. [1998] sugárforrásként 
mobiltelefon helyett 0.45 hullámhosszú dipólt használtak, és MRI alapú feln tt és gyermek 
modellen végeztek el szimulációkat 900 és 1800 MHz-en. Azt találták, hogy nincs különbség az 
EM energia elnyelése között, továbbá elég elvégezni a mobiltelefon teszteket egy héj-fantomon, 
mivel ez jól reprezentálja az ún. worst-case szituációt.  

A vizsgálatokkal kapcsolatban véleményem megegyezik Wang és Fujiwara [2000, 2003] 
következtetésével, mely szerint az egymásnak ellentmondó eredmények valószín leg a 
numerikus számítás során az eltér  peremfeltétel alkalmazásából származtak. Nem alkalmaztak 
azonos antennákat, valamint a fejmodellek sem egyenérték ek. Schönborn et al. [1998] egyrészt 
a cellák számát csökkentették egy feln tt-gyermek fej arányát jellemz  faktorral, az antenna 
táplálási pont közelében pedig a szövetek egymásutániságának meg rzése érdekében az antenna-
fej tengelyében a cellák méretét változtatták meg az említett faktor figyelembevételével. Ezzel 
szemben Gandhi et al. [1996] minden modellnél ugyan azt a cellaszámot használták, csak a 
cellák méretét változtatták meg. Ezt a módszer követték Martínez-Búrdalo et al. [2004] akik 
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eredménye egyezik Lee et al. [2002] számításaival. 1800 és 900 MHz-es sugárzást vizsgáltak 
0,125 W és 0,250 W sugárzási teljesítménnyel feln tt és gyermek fejre. Eredményeik alapján a 
SAR1g és SAR10g érékei a fej méretének csökkenésével csökkennek, azonban az agyban 
abszorbeált energia mértéke n . Az ANSI/IEEE C95.1-1992 és az INCIRP [1998] szabványok 
határértékeit azonban csak akkor lépik túl, ha az antenna közvetlenül a szem el tt helyezkedik el.  

A vizsgálati módszerek további hibájára mutat rá a COST 281 keretprogram keretében lezajlott 
„Mobile Communication and Children” c. program, amely szerint a feln tt fejmodellb l nem 
lehet egyszer en a cellák méretével (skálázás) gyermekmodellt készíteni, mivel a anatómiai és 
fiziológiai különbségek jelent sek, így további vizsgálatokra van szükség (COST 2002). Annak 
ellenére, hogy a skálázással készített modell nem reprezentálja legtökéletesebben a gyermekfejet 
saját kutatásaimban is ezt a módszert alkalmaztam, mivel MRI adatokat készíteni gyermekr l
orvosi és etikai szempontból is számos problémát vet fel. 

Az EM sugárzás individuális hatásainak vizsgálatával eddig meglehet sen kevés kutatás 
foglalkozott. Ennek oka valószín leg, hogy a magasabb frekvenciák vizsgálatához finomabb 
rácsot kell alkalmazni, ezzel a modell mérete nagymértékben megn , így nagyobb számítógép-
kapacitásra van szükség, ill. a már kész MRI modell peremfeltételeit a kutatás feladatainak 
megfelel en módosítani kell.  

Troulis et al. [2003] 450 MHz-es 1W teljesítmény  monopol antennával szerelt rádióadó 
kölcsönhatását vizsgálták szemüveget visel  emberfej modellel (18. ábra) [Troulis et al. 2003]. 
Szimulációjuk alapján a szemüveg nélkül SAR1g = 4,17 W/kg értéke szemüveg viselésével 6,7 
W/kg-ra n tt, miközben a maximális SAR érték helye is megváltozott. A szemben elnyelt 
sugárzás értéke a szemüveg alkalmazásával 33%-kal n tt.

18. ábra  Kézben tartott monopol antennával ellátott 450 MHz-es adóvev  által exponált szemüveget visel
emberfej modellje  

Wang et al. [1998] 1,5 GHz-es mobiltelefonok hatását vizsgálta az általuk készített szemüveget 
visel  szövetek tekintetében differenciált fejmodellre (19. ábra). Mivel a legnagyobb SAR a 
fülben jelentkezik, így a fül geometriája jelent sen befolyásolja az agyban elnyel d  energia 
mértékét, ezért fül nélküli modellen is elvégezték a számításokat. Eredményeik alapján 1,2-
szeres növekedést találtak a fej maximális SAR10g-jában és 2,75-szöröst a szem maximális 
SAR1g értékében. Az SAR növekedését a szemüveg szárban indukálódó áramnak tulajdonítják. 
Az eredményekb l adódóan érdemes lett volna a telefonnak nem csak a test hossztengelyével 
párhuzamos (függ leges helyzet), hanem arra mer leges helyzetét (vízszintes helyzet) is 
vizsgálni.

kéz

rádió 

szemüvegkeret 

26 mm 

fej közép vonala 
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Gandhi et al. [1996] a telefon a test hossztengelyéhez képest 30°-os, Krikelas et al. [1998] a 
telefon 45°-os d lésekor is végeztek szimulációt a fej és mobiltelefon kölcsönhatásának 
vizsgálatához. Azt találták, hogy a fejben abszorbeált teljesítmény a telefon függ leges
helyzetében a legnagyobb, ennél kisebb a telefon döntött és vízszintes helyzetében 835, 915 és 
1900 MHz-es frekvencián.

19. ábra Mobiltelefon és fémkeretes szemüveg modellje, d=2,25cm (a) normál modell (b) fül nélküli modell 

Tekintettel arra, hogy a függ leges és a d lt helyzet között csak néhány %-os az eltérés, 
véleményem szerint az eredményekb l nem lehet messzemen  következtetéseket levonni, mivel 
a telefon függ leges és vízszintes állásánál elég a telefont a derékszög  cellákból álló számítási 
tartományban a rácsok függ leges vagy vízszintes irányába fordítani, azonban a fej döntésekor 
nem a telefont fordították el (mivel monopol antenna alkalmazásakor ez nehézségekbe ütközött 
volna), hanem a fejet mátrix-transzformáció segítségével. Ekkor a fej geometriája és a szövetek 
elhelyezkedése a rács mérett l függ en változik, amib l számítási hiba származik. Ezért 
vizsgálataimban csak a vízszintes és függ leges helyzetet tanulmányoztam, feltételezve, hogy a 
fémkeretes szemüveg EM terek abszorpciója szempontjából kitüntetett irányai is ezek, így a 
rezonanciajelenség és a szárban indukálódó áram hatása nem kizárható.  

Összefoglalásképp megállapítható, hogy az individuális hatás vizsgálata 900, 1800 és 2100 
MHz-es frekvencián korlátozott, szükség van az effektusok alaposabb tanulmányozására. Az 
individuális hatás egyik fontos eleme lehet a környezet figyelembevétele, els sorban a 
rendszeresen viselt fém és/vagy speciális dielektromos állandójú anyagok (szemüveg, 
implantátumok, ékszerek, stb.).  

Ez a kérdés nem csupán az elektromágneses terek egyre szélesed  alkalmazása miatt, hanem az 
azonos sugárzási szint mellett is fellép  folyamatosan használt/beépített anyagok egyre szélesebb 
kör  elterjedése (sok egészségügyi implantátum, állandóan viselt ékszer vagy tartozék, nagyon 
gyakran viselt személyi szórakoztató elektronikai rendszerek, személyesen viselt megfigyel  és 
biztonsági tartozékok, stb.) miatt is szükséges.  

fej

szemüveg 

antenna

telefon 

kéz

(a) (b) 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A fejezetben bemutatom az általam készített FDTD módszeren alapuló numerikus eljárást, 
amellyel az RF hullámokkal sugárzott emberi fejben kialakuló SAR vizsgálható. A modellt 
összevetettem az irodalomban található kanonikusnak elfogadott eredményekkel, majd kísérleti 
úton is hitelesítettem. Ezen túl méréseket végeztem annak igazolására, hogy a fémkeretes 
szemüveg megváltoztatja a mobiltelefon sugárzási diagramját. 

3.1. Az FDTD módszer alkalmazása ember és EM tér kölcsönhatásának 
vizsgálatára 

3.1.1. Az FTDT módszer alkalmazása veszteséges dielektrikumokra 

Telefonálás illetve a telefon-pozíció meghatározása közben az antenna által kibocsátott RF 
sugárzás egy része behatol a testbe a másik része pedig a szabad térbe sugárzódik. Az E mez  – 
és ezen keresztül az SAR – meghatározásához meg kell oldanunk Maxwell (3)-(9) egyenleteit. 
Az egyenletek analitikus megoldása csak olyan egyszer bb alakzatokra létezik, mint gömb, 
henger, ellipszoid. Alternatívát jelent az egyenletek diszkrét, közelít  megoldása. 

A parciális differenciálegyenletek numerikus megoldására a véges differenciák módszerét több 
mint fél évszázada használják. Áramlástani problémák megoldására a 30-as évek derekán Thom 
[1933] alkalmazta el ször. Az elektromágneses terek vizsgálatára Yee [1966] bevezette az 
FDTD eljárást, mely finomításában, a memóriaigény és a futtatási id  csökkentésben és 
alkalmazási egyszer sítések bevezetésében többek közt Kunz és Lübbers [1992], Taflove és 
Hagness [2000] valamint Sullivan [2000] játszott úttör  szerepet.  

A módszer el nye a frekvenciatartománybeli vizsgálatokkal szemben, hogy impulzus-válasz 
módszert alkalmazva [Sullivan 2000, Fodor 2002] egy futtatással több frekvenciára is 
meghatározhatjuk az EM tér alakulását a vizsgált objektumban, feltéve hogy az objektum 
dielektromos jellemz i az adott frekvenciatartományokban nem változnak jelent sen. A módszer 
hátránya, hogy a derékszög  rács miatt a modellezett geometriához hibával illeszkedik, mely a 
rács finomításával ill. különböz  subgrid (finomabb rács) technikák alkalmazásával 
csökkenthet .

Az alkalmazható rács maximális méretét az EM térrel exponált él  anyag dielektromos jellemz i
határozzák meg. Az EM hullámok haladása anyagban lelassul, a maximális rácsméret általában 
nem lehet nagyobb a legrövidebb hullámhossz tizedénél. Ez a feltétel 2 mm-es rácsosztás esetén 
2100 MHz-es frekvencia vizsgálatakor már nem teljesül. Piuzzi [2004a], Furse [2004] és Ziriax 
[2004] szerint az emberi testben elnyel dött energia elemzéséhez ezen a frekvencián akár 
hullámhosszanként 6-8 pont is megfelel en jellemzi a teret. Ennek oka, hogy a nem túl hirtelen 
változások elegend  pontossággal jellemezhet k kevesebb ponttal is. 

Yee algoritmus [1966] alapja Maxwell örvényekre vonatkozó egyenleteinek eltolt rácsú 
Descartes-féle koordinátarendszer segítségével felírt leap-frog (térbeli és id beli centrális) 
differenciálása. Az említett egyenletek homogén izotróp anyagra felírt (3), (4), (7), (8) 
egyenletekb l kapott alakja: 
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Könnyen belátható ((47) egyenlet), hogy az (  x )  0 azonosságot valamint a kontinuitási 
egyenletet felhasználva a fenti örvényegyenletek divergenciájának számításával – figyelembe 
véve azt, hogy a t = 0 id pillanatban a tereket és forrásokat 0-ra állítjuk a modellezés egész 
id tartamára – tartalmazzák Maxwell forrásokra vonatkozó (5), (6) egyenleteit is [Kunz és 
Lübbers 1992]: 
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Az egyenletek megoldása a fent vázolt formában bonyolultabb lenne, valamint nehézzé tenné az 
abszorbens peremfeltételek (ABCs) alkalmazását (3.1.3. alfejezet), így az eljárás egyszer bb
kivitelezése érdekében az egyenletek Sullivan [2000] javaslata alapján a következ  alakját 
használtam: 

HD

00

1
t

~

 (48) 

)(~)()(~ *
r ED  (49) 

EH ~1
t 00

 (50) 

ahol:

EE
0

0~  (51) 

DD
00

1~  (52) 

0
r

*
r j

)(  (53) 



3. Anyag és módszer   49

Így fenti egyenletekb l látható, hogy az anyagot nem mágnesesnek tételeztem fel ( r=1), ami az 
emberi szövetekre igaz. A számítások folyamán a (48) és (50) egyenlet végig változatlan marad, 
a veszteséges, a diszperzív anyagok és a fémek figyelembevétele a szimuláció folyamán a (49) és 
(53) egyenlettel történik.  

A (48) és (50) vektoregyenleteket vektorkoordinátáik felhasználásával skaláregyenletté alakítjuk. 
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Az (54)-(59) parciális differenciálegyenleteket ezután véges differencia-egyenletek formájában 
lehet felírni. Ehhez felhasználjuk Yee által bevezetett három-dimenziós Descartes 
koordinátarendszerben értelmezett cellás elrendezést, mely kitölti a teret és a 20. a. ábrán látható 
egy cellája. A hat térer sség komponens a kocka élein ill. lapjain van értelmezve. Az így nyert 
értelmezési pontokat rácspontoknak nevezzük. 

Yee a tér minden egyes (xi, yj, zk) rácspontját az i, j, k egész számú koordinátákkal jellemzi az 

 )k,j,i()zk,yj,xi()z,y,x( kji , (60) 

megfeleltetés szerint, ahol x, y, z a kockák élhosszai. Bármely  tér- és id változójú 
függvényt a rácspontokban felvett értékeivel helyettesítjük (diszkretizáljuk)!
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n
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ahol t az id beli növekmény, n pedig egész szám. 

20. ábra a) Yee rács a skaláregyenletek térbeli differenciálásához, b) skaláregyenletek id beli differenciálása (1D)

A hat térkomponens közül pl. a Dy z szerinti parciális deriváltja az ( tn,zk,yj,xi )
rácspontban közelíthet  a 
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differencia hányadossal, ahol O[( z2)] a maradék tagot jelöli, amely a z térbeli lépés 
négyzetével tart a nullához. A többi térkomponensre a vonatkozó térbeli differenciálás hasonló 
módon közelíthet .

A térkomponensek nemcsak térben hanem id ben is átfedésben vannak (20. b. ábra). Így pl. a Dy
id beli deriváltja közelíthet :
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A 20 a. ábrán nyomon követhet , hogy minden E (D) komponens négy H komponenssel van 
közrefogva és fordítva. Látható, hogy a Yee algoritmus szimulálja a Faraday (46) és Amper (45) 
törvényét, és implicite eleget tesz Gauss elektromos és mágneses mez re vonatkozó törvényének 
(47), mely egyenl k nullával, ha kezdeti feltételként mágneses és elektromos források nem 
léteznek. 

Minden egyes mágneses és elektromos koordinátára vonatkozó parciális differenciál egyenletre 
elvégezve a diszkretizációt, a maradék tagot elhanyagolva, a tagokat a D és H jöv beli értékére 
(n + 1/2 és n + 1) rendezve, a differenciálás elvégzésekor egyenletes rácsosztást ( x = y = z)
alkalmazva 6 egyenletb l álló (64)-(69) explicit véges differenciaegyenletet kapunk. Az 
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egyenletrendszer – az (53) (49)-be behelyettesítése és (49) differenciálása után a (70) egyenlettel 
kiegészítve – alkalmas olyan veszteséges dielektrikumok modellezésére, mint pl. az emberi 
szövetek, ahol feltételezzük, hogy r = 1 (mivel a szövetek és a vákuum permeabilitása 
gyakorlatilag megegyezik). Az egyenletekben figyelembe vettem a 3.1.2. alfejezetben 
ismertetésre kerül  stabilitási feltételt is, így a végs  egyenletek alakja a következ :
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3.1.2. Az FDTD módszer numerikus stabilitásának feltétele 

A parciális differenciálegyenletek megoldására használt explicit numerikus technikák hátránya, 
hogy csak bizonyos feltételek mellett stabilak. Ha ezek nem teljesülnek a megoldás a végtelenbe 
tart. Ezért az id - és térbeli lépések viszonyának meghatározott feltételt kell teljesíteni. Nem 
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fordulhat el  ugyanis, hogy a t-t akkorára állítjuk, hogy az EM hullám térben 2 cellát „ugrik” 
át. Alkalmazva Taflove és Hagness [2000] stabilitási analízisét, a Courant feltételt kapjuk 

222 )z(
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)x(
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1t , (71) 

ahol a c a modellezett anyagokban el forduló legnagyobb fénysebesség. A modellezéseim során 
egyforma oldalhosszúságú rácsot fogok használni, így Sullivanhoz [2000] hasonlóan az 
egyszer bb

c2
xt  (72) 

feltételt alkalmazom, ami a (64)-(70) egyenletrendszer egyszer södéséhez vezet, és segíti az 
általam elkészített numerikus eljárás PC-n történ  futtatását.  

3.1.3. A tér adott tartományának vizsgálatához használható abszorbens peremfeltétel 

Mivel nem létezik végtelen nagyságú számítási tartomány, ezért abszorbens peremfeltételt 
(ABCs) kell alkalmazni, amely az elhelyezett forrásból kiinduló EM hullámok végtelenbe 
történ  terjedését szimulálja.  

Az ember és mobiltelefon kölcsönhatásának vizsgálatakor a leggyakrabban Mur másodrend
ABCs-ét [Mur 1981] – melyr l a visszaver dés 1-5%-os [Taflove és Hagness 2000] –, valamint 
Berenger [1994] PML (perfectly matched layer) peremfeltételét használják – amely reflexiós 
koefficiense Taflove és Hagness [2000] vizsgálatai alapján 10-4.

Az általam használt peremfeltételt Sullivan [1996] Berenger [1994] elméletének 
továbbfejlesztésével dolgozta ki, és többek közt Lazzi és társai [2000] is eredményesen 
alkalmazták. A módszer felhasználja a D és H mez k bevezetésének el nyét, mely alapján a 
PML független lesz a számítási térben található anyag dielektromos tulajdonságaitól. Az eljárás 
lényege, hogy fiktív dielektromos konstanst ( *

Fm ) és permeabilitást ( *
Fm ) vezetünk be, melynek 

nincs kapcsolata a számítási térben található anyag valós permittivitásával *
r . Figyelembe véve 

Sacks és társai [1995] PML fiktív paramétereinek bevezetésére adott feltételeit és Sullivan 
[2000] iránymutatását, Dz levezethet  a 
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egyenletb l, ahol D(i) a fiktív vezet képességek, m (mx, my, mz) pedig a számítási tér peremére 
mer leges irányok. A (73) egyenlet felírható a következ  formában is 
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ahol bevezettük a 

y
H

x
H

h_curl xy
z  és h_curl

j
1I zDz  (75) 

jelöléseket. A számítási tér peremén elhelyezked  PML layerekben az EM hullámok elnyel dése
érdekében a fokozatosan változó fiktív vezet képesség helyett bevezetve az empirikus xn faktort 
a következ  (74)-(75) egyenletek véges differencia alakját kapjuk: 
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alakúak, az xn pedig 
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Hasonló módon lehet bevezetni a többi térkomponensekre is a PML paramétereit, melyek 
segítségével az EM tér a számítási tér szélénél körben elhelyezett PML layerekben szinte 
tökéletesen elnyel dik. Ezzel a visszaver dés minimális lesz. A 2. mellékletben található általam 
fejlesztett eljárásban található többi PML paraméter (fj1, fj2, fj3, fi1, fi2, fi3, gi2, gi3) változása 
a hasáb alakú számítási tér keresztmetszetében (21. ábra). 
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A kódon a számítógép er forrásainak jobb kihasználása érdekében további egyszer sítéseket
kellett elvégeznem, mely segítségével a paraméterek számát csökkentettem. Ilyen volt pl. a 
PML-hez tartozó paraméterek, melyek hatásukat csak a számítási tér széleinél fejtik ki. Emiatt a 
D és H egyenleteket további részekre kellett bontani. A módszer figyelemmel kísérhet  a 2. 
mellékletben. 

21. ábra A PML-hez tartozó paraméterek változása a számítási térben

3.1.4. A hullámforrás modellezése, az iterációk száma, az impulzus válasz módszer

A Yee algoritmus lehet vé teszi az E (D) és H mez k terjedését a számítási tartományban, 
azonban a hullám terjedésének megkezdéséhez egy sugárforrás elhelyezésére van szükség. Ezt 
gyakran ún. hard forrással szimulálják, mellyel az FTDT rács egy adott pontjára megadjuk az E 
vagy H térkomponens változását az id  függvényében. A jel alakjának tekintetében vagy 
szinuszos változást alkalmaznak, vagy Gauss impulzust. Az általam készített eljárásban Gauss 
impulzust használtam (84), mivel jól lehet vele közelíteni a Dirac impulzust, amely minden 
frekvenciatartomány tartalmaz, így az impulzusválasz módszert alkalmazva egy futtatással több 
frekvencia vizsgálatára is lehet ség nyílhat (22. ábra).

22. ábra A diszkretizált rendszer átviteli függvénye frekvencia és id  alapú jel esetén 

fi1 növekszik 
fi2, fi3, gi2, gi3 csökken 

fj1 növekszik 
fj2, fj3, gj2, gj3 csökken 
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Tehát az id tartományban vizsgáljuk az impulzus viselkedését és a szimulációt addig folytatjuk, 
amíg az impulzus a számítási tartományban teljesen le nem csillapodik. Az irodalomban ritkán 
jelölik meg, hogy ez pontosan mit jelent. Piuzzi [2004b] szerint az impulzus amplitúdó -20 – -30 
dB-es csökkenése elegend . Tapasztalataim azt mutatták, hogy ez nem minden esetben ad 
megfelel  eredményt, ezért modellezéseimben 50 lépésenként figyelem az SAR értékét, és 
amikor két egymást követ  mintavétel után a két SAR érték közti különbség kevesebb, mint 1 %, 
befejezem a futtatást. Az így kapott eredmények a 3.2. és 3.3. alfejezetekben ismertetett 
hitelesítési eljárások szerint megfelel ek.

A számítás alatt elvégezem a hullámforrás jelének (S(k)), valamint a vizsgált számítási tér azon 
pontjaiban a válaszjel (Y(k)) diszkrét Fourier transzformációját (DFT), ahol szükségünk van a 
térjellemz k amplitúdójának és fázisszögének meghatározására. Pl. az id ben változó E mez
Fourier transzformációja a számítási tér egy adott pontjában a keresett fk frekvencián, kauzális 
függvényt feltételezve (81): 
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tf2j
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ahol tT a fels  id határ, melyet az FDTD kód iterációjának száma határoz meg. 

A (81) véges differencia alakja valós és képzetes részre bontva (82): 
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Itt T az id beli iterációk száma, t az id lépés. 

Az S( je ) és Y( je ) ismeretében megkapjuk a rendszer átviteli függvényét (W(ej ))
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ahol K( ) az amplitúdó-karakterisztika, ( ) a fáziskarakterisztika. 

Az átviteli karakterisztika ismeretében egyszer en tudjuk számolni bármilyen bemeneti Gauss 
impulzus esetén a kimeneten megjelen  jel amplitúdóját és fázisát a keresett frekvencián. 

Elvileg lehetséges volna gyors Fourier transzformációt (FFT) is alkalmazni, azonban ekkor 
minden térbeli és id beli pontban rögzíteni kellene a kívánt térjellemz  értékét, ami 
tapasztalataim szerint hatalmas merevlemez tárolókapacitást igényel. 

Az E tér z irányú komponensének generálása a tetsz leges is, js, ks pontban diszkretizálva tehát 
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Az egyenletben a T az aktuális iteráció lépésszámát, a t0 a pulzus középpontjának helyét jelenti, a 
s pedig a pulzus szélességére utal. 

A modellezések során az általam alkalmazott s = 6. Az s nagysága meghatározza a vizsgálható 
frekvenciatartományt. Esetünkben ez a legrosszabb feltételeket figyelembe véve a legnagyobb 
dielektromos állandóval ( r = 68.9 900MHz-nél) rendelkez  szem csarnokvíz esetén (figyelembe 
véve t-re vonatkozó (72) egyenlettel leírt stabilitási feltételt dx = 2 mm-es rácsfelbontásnál) is 
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amely jelent sen meghaladja a vizsgált mobiltelefonok m ködési frekvenciáit. 

3.1.5. A mobiltelefon modellezése 

Szimulációim során a fej-mobiltelefon kölcsönhatásának vizsgálatakor a mobiltelefon 
egyszer sített – de a hitelesít  mérések alapján megfelel  – modelljét készítettem el (23. ábra). 

23. ábra Fémdobozon elhelyezett negyedhullámú monopol, az el lapon PVC szigetel anyaggal borítva 

A fémdobozt tökéletes vezet nek (PEC – perfect electric conductor) tekintettem, tehát az E 
térer sség értékét a szimuláció alatt a dobozon belül folyamatosan nullára állítottam. Mivel a 
monopol táplálásánál a különböz  fejméret  modelleknél a betáplálási rés nagysága a cellaméret 
változásával módosulna, valamint a monopol átmér je kisebb, mint az alkalmazott rácsméret, 
ezért Watanabe és Taki [1998] javaslatára a végtelenül kicsi betáplálási rés modelljét 
választottam (24. ábra). 
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24. ábra A vékony huzal antenna végtelenül kicsi betáplálási rés modellje 

Itt az E teret a végtelenül kicsi betáplálási résnél a (86) egyenlettel lehet kifejezni 

 )z(U)rés(E s , (86) 

melynél az Us az antennára táplált id ben változó feszültség, (z) pedig az impulzusfüggvény, 
mely kezd pontja a betáplálási rés közepén van. 

Mivel a rés közelében a H teret dominánsan a rés közelében folyó antennaáram hozza létre, a 
kialakuló térnek 1/r-es függést tételeztem fel, ahol r az antenna hossztengelyét l mért távolság. 

Ezért a monopol antennát körbevev  H tér számításakor a monopol teljes hosszában elvégezve a 
módosításokat, feltételezve, hogy a monopol antenna párhuzamosan helyezkedik el Ez(i,j,k)-vel 
és figyelembe véve a  
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egyenletet, melyben alkalmaztam a (72) stabilitási feltételt, a (67) egyenlet átalakítva a 
következ képp alakul:
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ahol az )2/1k,j,i(
2/1n

zE~  az antenna betáplálási pontban éppen Us/ x, az antenna mentén máshol 

természetesen 0. Az egyenletben az ra a monopol antenna sugara (ra x/2), Us az antennára 
táplált feszültség. Hasonló módosításokat kell elvégezni a Hx(i,j-1/2,k+1/2), Hy(i-1/2,j,k+1/2),
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Hy(i+1/2,j,k+1/2) tereken is az antenna mentén. Mivel a különböz  frekvencián a mobiltelefonok 
sugárzási teljesítménye a 4. táblázat alapján különböz , ezért szükség van az FDTD kódban is a 
sugárzási teljesítmény változtatására. 

3.1.6. A feln tt és a gyermek emberfej modellezése 

Az emberfej az anyag elektromos tulajdonságait tekintve meglehet sen bonyolult, mágneses 
tulajdonságait tekintve közelít leg megegyezik a légüres térrel, amely a (64)-(69) egyenletek 
egyszer södéséhez vezetett. A legegyszer bb fejmodellek gömb vagy hasáb alakúak, ezekre 
végeztem el hitelesít  méréseket és modellezéseket (3.2. és 3.3. alfejezet). 

Sokkal tökéletesebb modellt lehet készíteni MRI berendezés segítségével. Szegmentálásos 
esetben az MRI metszeteken meghatározzák a különböz  s r ség  (víztartalmú) szövetek 
elhelyezkedését és az átkonvertált képpontokhoz, a megfelel  szövetet homogénnek feltételezve, 
hozzárendelik a vizsgálati frekvenciára vonatkozó elektromos jellemz ket. Mára már 
meglehet sen finom felbontású modellek is hozzáférhet ek (0,125 mm3) [Burkhardt és Kuster 
2000], azonban ezek kezelése PC-kel nagyon nehéz. Megoldást jelenthet az ún. MPI módszer, 
mellyel több számítógépet cluster-ba kötünk. Mivel ennek megvalósítása szintén id igényes, 
ezért a Radio Frequency Radiation Branch által [Masson és társai 2000] 27 szövettípus 
megkülönböztetésével elkészített 2 mm felbontású szövetmodellt használtam (ún. Visible 
Human image set, http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html), melyb l a 
számomra szükséges részt a vállaknál és a nyaknál csonkítottam. Az eredeti színkódos modell a 
25. ábrán, a saját kódommal el állított dielektromos jellemz ket tartalmazó teljes és csonkolt 
modell a 26. ábrán látható.

25. ábra Az ember MRI képeib l készített modell eredeti színkódos formája 

A szövetek paramétereit a kívánt (900/1800/2100 MHz) frekvenciákon a 
http://niremf.iroe.fi.cnr.it/tissprop lapon hozzáférhet  Gabriel [1996] 4 Cole-Cole paraméterén 
alapuló programmal határoztam meg. A fej modellezésénél figyelembe vett szövettípusok 
szimuláció szempontjából fontos tulajdonságai követhet k figyelemmel a 8. táblázatban. 



3. Anyag és módszer   59

26. ábra Saját kóddal el állított dielektromos jellemz ket tartalmazó modell megjelenítése (a) egész test modell (b) 
csonkolt modell (c) a csonkolt modell szöveti differenciáltsága 

8. táblázat A szimulált szövetek s r sége és elektromos tulajdonságai 

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz Szövettípus  [kg/m3]
r  [S/m] r  [S/m] r  [S/m] 

b r 1125 41,4052 0,866751 38,8718 1,18474 38,4307 1,30749 
cerebrospinális folyadék  1007,2 68,6386 1,53791 67,2006 2,92361 66,7642 3,15413 
csont 1990 12,4636 0,143312 11,7805 0,275214 11,5915 0,32813 
csont (szivacsos csont) 1920 20,7877 0,339994 19,3429 0,588266 18,9627 0,68515 
csont (vel állomány) 1040 5,50438 1,63617 5,37164 0,068487 5,33621 0,08017 
fehérállomány 1038 38,8863 0,590799 37,0109 0,914938 36,5998 1,04655 
fog 2160 12,4536 1,08 11,7805 0,275214 11,5915 0,32813 
ideg (gerinc) 1038 32,5306 0,573681 30,8672 0,842886 30,5136 0,950829
ín 1220 45,8254 0,718356 44,2507 1,20074 43,7354 1,41148 
izom 1046,85 55,0319 0,942965 53,5492 1,34099 53,1633 1,51354 
kisagy 1038 49,4441 1,26278 46,1138 1,70887 45,4623 1,88219 
leveg  1,3 1 0 1 0 1 0 
mirigyek 1050 59,6837 1,03852 58,1424 1,50094 57,7048 1,70332 
muscous membrán 1040 46,0813 0,844813 43,851 1,23221 43,3651 1,38992 
nyirok 1040 59,6837 1,03852 58,1424 1,50094 57,7048 1,70332 
porc 1097 42,653 0,782389 40,2149 1,2869 39,5352 1,49393 
szem (nedvek) 1008,9 68,9018 2,41262 68,5733 2,03249 68,4179 2,22185 
szem (szaruhártya) 1070 55,2354 1,39429 52,7678 1,85821 52,2102 2,04944 
szem (szemfehérje) 1026 55,2706 0,79339 53,5681 1,60183 53,1254 1,78921 
szemlencse 1053 46,5727 0,942257 45,3528 1,14733 45,014 1,30197 
szürkeállomány 1038 52,7252 0,143312 50,0792 1,39125 49,5098 1,57381 
testnedvek 1010 68,9018 1,63617 68,5733 2,03249 68,4179 2,22185 
vér 1058 61,3603 1,16684 59,3721 2,04349 58,8511 2,26133 
véredények 1040 44,7752 0,696131 43,3433 1,06577 42,9635 1,22625 
zsír 916 5,46195 0,051043 5,34938 0,078388 5,31688 0,089858

(a) (b) (c)
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A teljes 2 mm felbontású modell 293 x 170 x 939 felbontású x, y, és z irányban, míg a csonkolt 
modell 140 x 145 x 140 (2 842 000 cella) felbontású. Ez utóbbi már magában foglalja az egész 
számítási teret, mely tartalmazza majd a mobiltelefont és a PML ABCs-t is. Minden egyes 
ponthoz hozzárendeltem az abban a pontban elhelyezked  szövetre érvényes r és  értékét, 
melyek a Yee algoritmus peremfeltételei. A 4. táblázatból látható, hogy a mobiltelefon nem egy 
adott frekvencián, hanem egy frekvenciatartományában sugároz, ahol az említett elektromos 
paraméterek kevesebb, mint 1%-ot változnak, emiatt a szövetek diszperzív tulajdonságától 
eltekintek, csak a 900, 1800 és 2100 MHz-es frekvenciákra érvényes értékeket használom. A 
fejmodell geometriájának megfelel  anyagtípusokat rendel  program a 3. mellékletben, a 
szövetek elektromos tulajdonságait a geometria pontjaihoz rendel  program a 4. mellékletben 
található. 

A gyermekfejek modelljeit a már meglév  feln tt emberfejmodell cellaméretének változtatásával 
hoztam létre. A NIST [1977] alapján a fej szélesség 9-10 éves gyermeknél 144 mm, 2-3 évesnél 
pedig 128 mm, mely alapján mindhárom irányban 0.88 és 0.78-as tényez vel kell szorozni a 
cellaméretet. 

A szemüvegszárát és a lencsét körülvev  keretet PEC-ként modelleztem, a lencse 
modellezéséhez a PVC elektromos jellemz it használtam fel ( r = 2.46,  = 0.000446335 S/m). 
A fém implantátumot a fül mögé helyeztem el úgy, hogy 10 cm-es átmér ben a b r alatt a 
csontot fémmel (PEC) helyettesítettem.  

A telefont az emberi test hossztengelyét tekintve függ leges és vízszintes helyzetbe forgatva 
modelleztem. A telefon elforgatásakor a fix pont a hangszóró pontja volt.

A 72 féle modellezési beállítás látható a 9. táblázatban. 

9. táblázat A modellezési beállítások leírása 

Frekvencia Fejmodell Sor-
szám 900 

MHz 
1800 
MHz 

2100 
MHz 

feln tt 9-10 éves 
gyermek 

2-3 éves 
gyermek 

TH0* TH90* Szemüveg Implantátum

1 x   x   x    
2 x    x  x    
3 x     x x    
4 x   x   x  x  
5 x    x  x  x  
6 x     x x  x  
7 x   x   x   x 
8 x    x  x   x 
9 x     x x   x 

10 x   x   x  x x 
11 x    x  x  x x 
12 x     x x  x x 
13 x   x    x   
14 x    x   x   
15 x     x  x   
16 x   x    x x  
17 x    x   x x  
18 x     x  x x  
19 x   x    x  x 
20 x    x   x  x 
21 x     x  x  x 
22 x   x    x x x 
23 x    x   x x x 

*a táblázat folytatódik a következ  oldalon 
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* a táblázat folytatása az el z  oldalról 
24 x     x  x x x 
25  x  x   x    
26  x   x  x    
27  x    x x    
28  x  x   x  x  
29  x   x  x  x  
30  x    x x  x  
31  x  x   x   x 
32  x   x  x   x 
33  x    x x   x 
34  x  x   x  x x 
35  x   x  x  x x 
36  x    x x  x x 
37  x  x    x   
38  x   x   x   
39  x    x  x   
40  x  x    x x  
41  x   x   x x  
42  x    x  x x  
43  x  x    x  x 
44  x   x   x  x 
45  x    x  x  x 
46  x  x    x x x 
47  x   x   x x x 
48  x    x  x x x 
49   x x   x    
50   x  x  x    
51   x   x x    
52   x x   x  x  
53   x  x  x  x  
54   x   x x  x  
55   x x   x   x 
56   x  x  x   x 
57   x   x x   x 
58   x x   x  x x 
59   x  x  x  x x 
60   x   x x  x x 
61   x x    x   
62   x  x   x   
63   x   x  x   
64   x x    x x  
65   x  x   x x  
66   x   x  x x  
67   x x    x  x 
68   x  x   x  x 
69   x   x  x  x 
70   x x    x x x 
71   x  x   x x x 
72   x   x  x x x 

* TH0 és TH90: a telefont vízszintesen ill. függ legesen tartja a modell 

A jellemz  modellezési beállítások láthatóak a 27. ábrán. Az ábrán figyelemmel kísérhet , hogy 
a fejméretek csökkenésével a változatlan méret  telefon nagyobbnak t nik.

A modellezést 9 db 2.4 GHz órajel  500 MB RAM-mal rendelkez  HP Workstation-ön és 1 db 
1.3 GHz órajel  Intel Celeron processzorral valamint 1.5 GB RAM-mal ellátott számítógépen 
végeztem.  
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37 25 

31 (mobil ábrázolása nélkül) 28

40 41 

42

27. ábra A jellemz  modellezési beállítások a 9. táblázatban jelölt kódszámokkal 
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A modell méretét l és a hardver konfigurációtól függ en egy modellbeállítás futtatási ideje 10-
48 óra közt, a feldolgozásra váró adat szintén modellfuttatásonként 400-750 MB közt változott.  

A cellaméret maximális értékének megállapításához meg kell határozni, hogy a legnagyobb 
vizsgálati frekvencián a legnagyobb r –rel rendelkez  él  anyag figyelembevételével hány 
mintavételi pont adódik. A 2100 MHz-en a csarnokvizet ( r = 68.4) figyelembe véve a 2 mm-es 
felbontás hullámhosszankénti 9 vizsgálati pont feltételt elégít ki 

,m017.0
MHz2100

4.68/c  (89) 

 ,mm29/x  (90) 

amely valamivel rosszabb, mint az általánosabban használt 10, azonban a 3.1.1. alfejezet alapján 
elfogadható eredményt ad. Tehát az említett feltételekkel a feln tt fej ezen a frekvencián is 
vizsgálható. 

3.1.7. A program m ködése, sugárzási teljesítmény és SAR meghatározása 

A 3.1.1.-3.1.6. alfejezetekben levont következtetéseket figyelembe véve a módszer 
folyamatábrája látható a 28. ábrán. 

Forrásként a rendszerre a mobiltelefon antenna betáplálási pontjánál – a telefon fejhez 
viszonyított helyzetét figyelembe véve – az antenna hossztengelyének irányában az E térre 
Gauss impulzust adva, majd az E és H térre diszkrét Fourier transzformációt alkalmazva 
megkapjuk a tér minden pontjában az E és H amplitúdóját. Ezek a numerikusan számítható 
értékek az elektromágneses mez  stimuláló hatásának vizsgálatához elengedhetetlenek. 

A bemeneti impedancia az antenna betáplálási pontját körbevev  H térb l Ampere törvényével 
(91) számított input áramból (Iin), valamint az Us-b l (92) számítható a (93) egyenlet 
segítségével. 

HdlIs , (91) 

xHHHHI
)kcd,jcd,1icd(

1n
y)kcd,jcd,icd(

1n
y)kcd,jcd,icd(

1n
x)kcd,1jcd,icd(

1n
xs ,

ahol icd, jcd, kcd az antenna betáplálási pontjának koordinátái, 

 xEU ss , (92) 
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28. ábra Az FDTD algoritmus folyamatábrája

A Zgap ismeretében lehet ség nyílik a kisugárzott teljesítmény valós és képzetes részének 
értékelésére. Az átlagos sugárzási teljesítmény szintén fontos a mobiltelefonok vizsgálatának 
szempontjából (4. táblázat) (94), mivel az üzemi frekvencia változásával általában a 
mobiltelefonok üzemi teljesítménye is változik, 

2
)IURe(

P
*
ss

r . (94) 

Az FDTD program lefuttatása után az eredményeket normáljuk a sugárzási teljesítményre, így 
megkapjuk azokat az E térer sség értékeket, amelyek az adott telefonra jellemz  sugárzási 
teljesítmény esetén alakulnak ki a fejben. 

Az ezekb l – programozási okokból a koordináták egész számokra történ  átírásával – 
számolható fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR [W/kg] – Specific Absorption Rate) 

,
2

ÊÊÊ
SAR

)k,j,i(

)k,j,i(
2
z)k,j,i(

2
y)k,j,i(

2
x)k,j,i(

)k,j,i(  (95) 

Szimuláció inicializálása 
(kezdeti feltételek beállítása: 

n =0, E = H = D = 0 
peremfeltételek beállítása: 

r )

Forrás elhelyezése 

D számítása (abszorbens küls  peremfeltétel 
figyelembevételével) 

(t = n + 1/2) 

E tér számítása 
(t = n + 1/2)

H tér számítása (abszorbens küls
peremfeltétel figyelembevételével) 

(t = n + 1) 

E, H kiíratása 

n = n + 1 

SAR számítása 
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(ahol  [kg/m3] a vizsgált anyag s r sége) az elektromágneses mez k él  anyagokra gyakorolt 
hatásának leggyakrabban vizsgált mennyisége. A 26. ábrából és a (95) egyenletb l látható, hogy 
a számítások elvégzéséhez szükség van a vizsgálni kívánt geometria egyes pontjaiban a 
megfelel  dielektromos jellemz k, valamint a szövet s r ségének megadására. 

A szabványokban [INCIRP 1998, EC 1999, IEEE 1999] az SAR értékét 1 vagy 10 g-ra 
átlagolják. Az átlagolásra több módszer is létezik, amely akár a különböz  kutatási helyek 
eredményeinek eltérését is okozhatja. Általában a modellezés során a maximális SAR értéket 
tartalmazó cella köré a szomszédos cellákból ún. layer-t húznak, és a bevont cellák számát addig 
növelik, amíg az így kapott nagy kocka eléri a kívánt átlagolási tömeget. Mivel ez pontosan nem 
következik be, ezért valamilyen interpolációs algoritmust kell alkalmazni. Kutatásaim során a 
lineáris interpolációs módszert választottam [Volakis 1999] (96), melynél az átlagolt kockában 
max. 20% leveg t engedélyeztem 

g

l

cg
lc

g m
m

mm
PP

SAR , (96) 

ahol SARg az átlagolási tömegre számított SAR érték, mg az átlagolási tömeg (ált. 1 v. 10g), Pc
az átlagolási tömegnél kisebb kockában elnyel dött teljesítmény, mc az átlagolási tömegnél 
kisebb kocka tömege, Pl az átlagolási tömeget meghaladó extra layerben elnyel dött
teljesítmény, ml ez utóbbi layer tömege. 

Az átlagolási algoritmus során megkerestem a maximális SAR értéket, amely nyilvánvalóan a 
mobiltelefon oldalán, általában az antenna betáplálási pont közelében alakult ki. Itt a (96) 
egyenlet segítségével elvégeztem az SAR 1 és 10 g-ra való átlagolását, majd az így kapott több 
cellából álló nagyobb kockában kiszámítottam a leveg vel teljesen kitöltött cellák számát. Ha a 
nagyobb kockában a leveg vel töltött cellák aránya túllépte a 20%-ot, akkor a telefonra 
mikrofonnal ellátott oldalára mer legesen a fej belseje felé egy cellával beljebb újra elvégeztem 
az átlagolást, egészen addig, amíg a leveg /szövet arány 20 % alá esett. 

3.2. Az elkészített FDTD program hitelesítése az irodalomban elfogadott 
szimulációs eredmények segítségével 

A hitelesítést Nikita [2000a] és Bernardi és társai [2002] gömbmodelljeire végeztem el. Nikita 
1710 MHz-en sugárzó félhullámhosszú dipól közvetlen közelében vizsgálta az agyszövet 
ekvivalens folyadékkal töltött gömb expozícióját, meghatározta az 1 cellára valamint az 1 g-ra 
átlagolt SAR értékét. Bernardi hasonló tulajdonságokkal rendelkez  gömb peremét l 19 cm 
távolságban a gömb hossztengelyében vizsgálta az SAR eloszlását. Az összehasonlítás 
különösen 1 cellára vonatkoztatva célszer , mivel a különböz  átlagolási eljárások miatt akár 20 
%-os eltérések is lehetnek. 

3.2.1. Hitelesítés Nikita gömbjére 

Nikita és társai [2000a] által alkalmazott modellezési elrendezés a 29. ábrán látható.
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29. ábra  /2 hosszúságú dipól közeli terében elhelyezked  homogén gömb expozíciójának vizsgálata 1710 MHz-en 
(a) Nikita és társai [2000a] vizsgálati elrendezése (b) saját FDTD program hitelesítésekor a számítási tér 

megjelenítése

Nikita és társai [2000a] a szimuláció során több eljárását alkalmazva /2-es dipól közelterében 
elhelyezked  agyszövet ekvivalens anyaggal töltött gömb expozícióját vizsgálták. A gömb és a 
dipól távolsága 0.5 cm volt. A sugárzási teljesítményt 1W-ra normálták. A numerikus számítások 
mellett Green/MAS eljárással félanalitikus számításokat és készítettek. A numerikus megoldások 
közül a vékony huzal módszert és PML ABCs-t alkalmazó eljárás által kapott eredmények 
közelítették a félanalitikus eljárásban kapott 1 cellára vonatkoztatott maximális SAR értéket. A 
10. táblázat tartalmazza Nikita és ugyanarra a problémára lefuttatott szimulációs eredményeim 
összehasonlítását. Nikita eredményeinek megadása a publikációban megadott diagramról való 
leolvasással történt. 

10. táblázat /2 hosszúságú dipól közeli terében elhelyezked  homogén gömb expozíciójára kapott eredmények 
összehasonlítása 

SARmax (1 cella)
[W/kg] 

SAR1g
[W/kg] 

1 Nikita vékony huzal módszer/PML (Thessaloniki) 90.5 35 

2 Nikita Green/MAS módszer 90 33 

3 saját FDTD kód 91.6 33.4 

 eltérés1-3 közt 1.2 % 4.7 % 

 eltérés 2-3 közt 1.7 % 1.2 % 

Az FDTD programról elmondható, hogy a numerikus eljárásokhoz képest meglehet sen jól adja 
a Nikita által kapott eredményeket. 

3.2.2. Hitelesítés Bernardi gömbjére 

Bernardi és társai [2002] által alkalmazott modellezési elrendezés a 30. ábrán látható.

/2 2.
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(a) (b) 
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30. ábra /2 hosszúságú dipóltól 19 cm-re elhelyezked  homogén gömb expozíciójának vizsgálata 1710 MHz-en 
(a) Bernardi és társai [2002] vizsgálati elrendezése (b) FDTD program hitelesítésekor a számítási tér megjelenítése 

Bernardi a szimuláció során több eljárását alkalmazva /2-es dipóltól 19 cm-re elhelyezked
agyszövet ekvivalens anyaggal töltött gömb expozícióját vizsgálta [Bernardi és társai 2002]. A 
sugárzási teljesítményt szintén 1W-ra normálta. Az x tengellyel párhuzamos, a maximális SAR 
értéken átmen  tengely mentén ábrázolja az 1 cellára vonatkoztatott SAR változását (31. ábra). 
A 0 pont a gömb antenna fel li szélét l kezd dik. A szimulációkat az FDTD módszeren kívül az 
MR/FDTD (multiple-region) [Johnson és társai 1996] és az RT/FDTD (ray-tracing) módszerrel 
[Lee és Chia 1993] is elvégezte. 

/2 2.
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m
m

 

2.5 mm 

x

y

z
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r = 51.8 
 =1.52 S/m 

0

190 mm 

(a)

(b) 
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a) b) 

31. ábra 1710 MHz-cel sugárzó féhullámhosszú dipóltól 19 cm távolságra lév  gömb esetében az x tengellyel 
párhuzamos, a maximális SAR értéken átmen  tengely mentén az 1 cellára vonatkoztatott SAR változása (a) 

Bernardi [2002] modellezésében, (b) saját FDTD eljárás hitelesítésekor 

A maximális SAR értékek környékén az FDTD programom jól visszaadja Bernardi és társai 
[2002] eredményeit, azonban a gömb belsejében, a gömb peremét l 13 cm-re kismértékben 
alulbecsüli a teret. Ennek oka a PML peremfeltétel hibája, amely abból ered, hogy esetünkben túl 
közel van a reflektáló felületekhez az ABCs. Ez a számítógépes er forrásaink korlátos voltából 
származik, mert míg a modellezési elhelyezésem egy 110 x 80 x 120 cellából álló vizsgálati 
térben helyezkedett el, addig Bernardinak és társainak olyan számítógépes kapacitás állt 
rendelkezésére, mely képes volt a 400 x 400 x 400 cellából álló tér modellezésére is. Ez azonban 
nem befolyásolja a max. SAR értékének meghatározását. 

3.3. FDTD modellezéssel kapott SAR értékek kísérleti hitelesítése 

Az FDTD modellezést valamint a hitelesít  mérést egy 5 mm falvastagságú plexilapokból 
összeállított 130 x 135 x 110 mm méret  hasábon végeztem el. A mérési elrendezés a 32. ábrán 
látható. A hasáb 90%-ig volt töltve folyadékkal (900 MHz-en r = 42,  = 0.99 S/m). A 
mobiltelefon közvetlenül a hasáb alsó síkjához ért. Numerikus szimulációnál a mobiltelefont egy 
negyedhullámú monopol antennával ellátott fémb l készült dobozzal modelleztem (33. ábra), az 
ellen rz  mérések végzésekor pedig NOKIA 6310 típusú bels  antennás mobiltelefont 
használtam. Mindkét esetben az átlagos sugárzási teljesítmény 0,25 W volt. A kísérleti 
beállításnál az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézet (OSSKI) által kifejlesztett Kuster szondával felszerelt mér -adatgy jt  rendszert 
használtam. A mér rendszer hibájának elemzése az 5. mellékletben található [Thuróczy 2004]. 

A mérési és modellezési eredmények összehasonlítása kísérhet  figyelemmel a 34. ábrán. A 
görbék a mobiltelefontól távolodva a hasáb alsó síkjában található maximális SAR értéken 
átmen  hossztengelye mentén az SAR érték változását mutatják. A 0 pont a hasáb 
mobiltelefonnal párhuzamos síkjának a folyadék felé es  oldalán, a szonda biztonságának 
érdekében a hasáb aljától 1.5 cm-re helyezkedik el. A mér rendszer minden mérési pontban 100 
mérést végzett, melyet áltagolt. 

x[cm]
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32. ábra NOKIA 6310 mobiltelefon okozta SAR mérése agyszövet-ekvivalens folyadékkal töltött hasábban 
900MHz-es Pátl = 0,25 W rádiófrekvenciás sugárzás esetén (a) a mérési elrendezés (b) a mérési elrendezés vázlata 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a modellezési eljárásom alkalmas a maximális SAR érték 
meghatározására, azonban a hasábban a mobiltelefontól távolodva szimuláció eltérése a 
mér rendszer hibahatára alatt van (mérési hiba: 30 %, lásd 5. melléklet). Ennek oka, hogy az 
ABCs alkalmazása mindig együtt jár a hullámok egy részének visszaver désével, azonban ez 
csak a nagyon alacsony SAR tartományokban jelentkezik, de az expozíció értékelését nem 
zavarja [Joó és Szász 2004c]. 
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33. ábra Fémdobozon elhelyezett negyedhullámú monopol, az el lapon PVC szigetel anyaggal borítva 

34. ábra Az SAR térbeli változása 900 MHz-es Pátl = 0,25 rádiófrekvenciás sugárzás esetén agyszövet-ekvivalens 
folyadékkal töltött hasábban a hasáb hossztengelyének irányában (a mobiltelefontól távolodva)  

Megállapítható, hogy a tárgyalt számítógépes szimuláció jól leírja a kísérletek eredményeit, és 
alkalmas a SAR számítására bonyolult geometriájú céltárgyakban. A programot ennek 
megfelel en hitelesen lehet használni a valós mobiltelefon használat sugárterhelésének 
modellezésére. 

korreláció max. eltérés [W/kg] min. eltérés [W/kg] 
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3.4. A távoltéri sugárzási karakterisztika változásának vizsgálata szemüveget 
visel  fantom esetén 

A 2.5. alfejezetben ismertettem, hogy az ember és a mobiltelefon közti kölcsönhatás egyrészt a 
korábban bemutatott biológiai, másrészt fizikai jelenségekben nyilvánul meg. A fizikai hatások 
közül az egyik jellemz  antenna távoltéri sugárzási karakterisztikájának megváltozása. Miel tt
hozzálátunk a nagy id  és energiaigény  modellezés elvégezéséhez, meg kell vizsgálni, hogy a 
karakterisztikában milyen változást okoz a szemüveg. A mérési elrendezést mutatja a 35. ábra, a 
mérés vázlatát pedig a 36. ábra. A mérés az OSSKI elektromágnesesen árnyékolt szobájában 900 
MHz-en Pátl = 0.25W sugárzási teljesítmény  (Phonix programmal a hálózattól függetlenített) 
NOKIA 6310 mobiltelefonnal exponált agyszövet ekvivalens folyadékkal (900 MHz-en r = 42, 

 = 0.99 S/m) töltött fantomon történt szemüveggel és anélkül. 

(a)  (b) 

(c)
35. ábra NOKIA 6310-es mobiltelefonnal Pátl= 0.25W sugárzási teljesítménnyel 900 MHz-en exponált fejfantom 

jelenlétében a távoltéri sugárzási karakterisztika felvétele (a) szemüveg nélkül (b) szemüveggel (c) mér  adatgy jt
munkahely az elektromágnesesen árnyékolt szobán kívül 
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Az alkalmazott NARDA EMR-300-as szondával ellátott Wandel and Golterman mér m szert
800 mm-re helyeztem el a mobiltelefontól, a fejfantomot a mobiltelefonnal egy forgó asztallal 
forgattam. A mobiltelefon a fejfantom fülének széls  peremét l 1 cm-re helyezkedett el. A 
mér rendszer hibájának (34%) elemzése megtalálható a 6. mellékletben. Három mérési sorozatot 
végeztem, azok átlagolásával kaptam a 37. ábrán jelölt eredményeket. Mivel a 3 mérés folyamán 
az azonos szöghelyzetekben azonos mérési eredményeket kaptam, nem volt értelme a statisztikai 
módszerek alkalmazásának. 

36. ábra NOKIA 6310-es mobiltelefonnal Pátl= 0.25W sugárzási teljesítménnyel 900 MHz-en exponált fejfantom 
jelenlétében a távoltéri sugárzási karakterisztika felvételének mérési elrendezése 

A felvett távoléri karakterisztika látható a 37. ábrán fejfantom nélkül, szemüveget visel  ill. 
szemüveg nélküli fejfantom esetén. 
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37. ábra NOKIA 6310-es mobiltelefon (Pátl= 0.25W, 900 MHz) távoléri sugárzási diagramja fejfantom nélkül, 
fejfantom és szemüveget visel  fejfantom jelenlétében 
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Az ábrán megfigyelhet , hogy fejfantom nélkül a sugárzási karakterisztika csaknem kör alakú. 
Ez ellent mond a gyártók által hangoztatott állításnak, hogy a bels  antennás telefonok a fej 
irányában nem sugároznak ugyan akkora mértékben mint a telefon fejjel ellentétes oldalán. 
Fejfantom jelenlétében a sugárzási diagram nagymértékben változik, mely tovább módosul a 
szemüveget visel  fantom esetében. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a szemüveg viselése 
esetén minden bizonnyal változni fog maximális SAR értéke és helye.
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4. EREDMÉNYEK 
Az el z  fejezetb l látható, hogy a mobiltelefon-fej kölcsönhatás vizsgálatának 1. fejezetben 
említésre került aspektusainak elemzése nagyszámú, a számítógépes er forrásokat jelent sen 
igénybe vev  szimulációhoz vezetett. A telefon minden esetben úgy volt beállítva a fejhez 
viszonyítva, hogy éppen hozzáért a fülhöz. Az aktuális emissziós feltételek elérése érdekében 
figyelembe vettem az adott frekvenciáknál alkalmazott sugárzási teljesítmény értékét (900 MHz 
– 0,25 W; 1800 MHz – 0,125 W; 2100 MHz – 0,125 W). 

A gyermek és feln tt fej modellezésénél azonos szövetjellemz ket használtam, és eltekintettem a 
szövetek diszperzív tulajdonságától [8. táblázat]. 

A kapott eredményeket a 38.-61. ábrákon és a 11.-15. táblázatokban közöltem. Az ábrákat ill. 
összesít  táblázatokat a szemléletesség kedvéért a frekvenciának megfelel en három alfejezetbe 
csoportosítottam (4.1., 4.2., 4.3. alfejezetek). Az alfejezeteken belül külön bontottam a telefon 
függ leges és vízszintes helyzeténél kapott eredményeket, és egy ábrán ábrázoltam a feln tt, a 9-
10 éves és a 2-3 éves gyermek fejének metszetét. Minden egyes modellezési futtatásban az 
alkalmazott modellezési tér a cellák számát tekintve azonos volt, a telefon ill. az antenna méretei 
a cellák méreteinek arányában n ttek. Ez figyelemmel is kísérhet  az említett ábrákon, mivel a 
gyermekfejet ábrázoló metszeteknél a telefon nagyobbnak t nik.

A szimulációs eredmények kiértékelése a 9. táblázat jelölései alapján történt. A metszetek a 27. 
ábra jelöléseit felhasználva z irányban SAR maximális értékénél vízszintesen készültek. 

Az ábrákon az egy cellára vonatkoztatott lokális SAR eloszlása látható, majd az egyes 
ábracsoportokat követ  összesít  táblázatban a szabványok szempontjából fontos 1 g-os szövetre 
átlagolt SAR maximális értékét valamint a 10 g-ra átlagolt SAR maximális értékét is 
feltüntettem.  

Az SAR maximális értéke többnyire a fül küls  részének felületén keletkezett, a monopol 
betáplálási pontja közelében. 

4.1. A 900 MHz-es mobiltelefon által okozott SAR eloszlás feln tt ill. gyermek 
fejben a telefon különböz  helyzeteiben, figyelembe véve a szemüveg és az 
implantátum befolyásoló hatását 

4.1.1. Az SAR eloszlása a telefon vízszintes helyzetében 

Az els  futtatások alkalmával 900 MHz esetén az SAR1cellmax, SAR1gmax és SAR10gmax értékeire 
meglep  tendenciát kaptam. A maximális SAR érték 9-10 éves gyermek fejében mindhárom 
jellemz re nagyobb volt, mint a feln tt fejre, amely ellent mond az irodalomban található egyes 
adatoknak. Martínez-Búrdalo és társai [2004] szerint mind a SAR1cellmax, mind az átlagolt értékek 
hasonló modellezési körülmények mellett, sugárzóként egy dipólt alkalmazva a fej méretének 
csökkenésével (leskálázáskor) egyre csökkennek, míg Gandhi és társai [1996] szerint 835 MHz-
nél gyermekeknél a fej méret csökkenésével n  az SAR1cellmax, és a SAR1gmax értéke (38. (a), (b) 
ábrák). A fej további skálázásával eredményeim Martínez-Búrdalo és társai [2004] 
eredményeivel egyeztek meg, tehát az SAR értékek csökkentek (38. ábra (c)). Az említett 
jelenség okát el ször a program hibájaként értékeltem.  



76 4. Eredmények 

(a) (a) 

(b) (b) 

(c) (c) 

38. ábra (a) Feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves 
gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 900 MHz-es 

frekvencián Pátl = 0.25 W sugárzási teljesítmény
vízszintesen tartott mobiltelefon esetén, szemüveg és 

implantátum nélkül (1.-3. modellezési beállítás) 

39. ábra Szemüveget visel  (a) feln tt fejben (b) 9-10 
éves (c) 2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 

900 MHz-es frekvencián Pátl = 0.25 W sugárzási 
teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon esetén (4.-6. 

modellezési beállítás) 
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(a) (a) 

(b) (b) 

(c) (c) 

40. ábra Beültetett implantátum hatására a (a) feln tt
fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves gyermekfejben 

jelentkez  SAR eloszlása 900 MHz-es frekvencián Pátl = 
0.25 W sugárzási teljesítmény  vízszintesen tartott 

mobiltelefon esetén (7.-9. modellezési beállítás) 

41. ábra Beültetett implantátum valamint szemüveg 
viselésének hatására a (a) feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 
2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 900 

MHz-es frekvencián Pátl = 0.25 W sugárzási 
teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon esetén 

(10.-12. modellezési beállítás) 
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Azonban a további hitelesít  futtatások ennek ellentmondtak. A probléma megoldása, hogy az 
említett irodalmak korábban vagy dipólt vagy olyan mobiltelefont használtak sugárzóként, amely 
monopolja a telefon közepén helyezkedett el, amely küls  antennás telefonok esetén nem 
jellemz . Modellezéseimben az emberi fejhez képest fix pontnak nem az antenna betáplálási 
pontot vettem, hanem az életszer bb modellezést követve a mobiltelefon hangszóróját 
illesztettem a hallójárathoz, és a telefon elforgatásaikor szintén ezt a pontot alkalmaztam 
forgáspontként. Hasonló megfontolásból a fej-mobiltelefon távolságát nem azonosra vettem a 
skálázás során, hanem a fülhöz hozzáérintettem a mobiltelefont, így ezzel is a valósághoz jobban 
közelít  szimulációs beállítást hoztam létre. Ekkor a feln tt és a gyermek fülének különböz
mérete miatt a telefon legjobban sugárzó pontja a fül különböz  részeihez ért, emiatt – ahogy az 
a 38. ábrán figyelemmel kísérhet  – az SAR1cellmax is más koordinátánál lépett fel.  

További – az eddigi kutatásokban nem vizsgált – jelenség, hogy a feln tt fejben a sugárzás a 
SAR1cellmax síkjában jobban behatolt a fejbe, mint a gyermek esetén. Ennek oka szintén a telefon 
elhelyezkedésében keresend , mivel gyermek fej esetén a telefon jobban túlnyúlt a fülön, ezért 
az abszorbeált teljesítmény maximális értéke a z tengely mentén a feln ttnél kialakuló pont alá 
esett. Ebben a síkban helyezkedik el azonban a kisagy, melynek vezet képessége (1,2 S/m 900 
MHz-nél) – így az RF árnyékoló képessége – nagyobb, mint a szürkeállományé (0,94 S/m 900 
MHz-nél), így az RF hullámok gyorsabban elnyel dnek. A feln tt és a gyermek fej azonos z 
irányú metszeteit vizsgálva azonban arra a következtetésre jutunk, hogy a gyermekfejbe a 
telefon-fej távolság csökkenése miatt az RF tér behatolási mélysége nagyobb.  

A szemüveget visel  feln tt és 9-10 éves gyermek esetében megállapítható, hogy az SAR érték a 
szemüveg szóró hatása miatt csökkent (39. ábra). A legjelent sebb csökkenés a feln tt fej 
esetében mintegy 41 %-os, tehát nem a szemüveg csatolt antenna jellege, hanem a fém EM 
tereket szóró hatása érvényesült. 

Beültetett implantátum hatására a SAR1cellmax érték jelent sen n tt, helye pedig feln tt és 9-10 
éves gyermek esetében a fej belsejébe tolódott el. Ennek oka az implantátum RF mez k
visszaver  tulajdonságában keresend  (40. ábra). Ha a modellbeállításoknál implantátumot és 
szemüveg viselését is beállítottam (41. ábra), a telefon vízszintes helyzetében a kapott 
eredmények néhány %-kal csökkentek a feln tt és 9-10 éves modell esetén, 2-3 éves gyermek 
fejénél gyakorlatilag nem történt változás. Az 1-12. modellezési beállítás esetén megállapítható, 
hogy az SAR átlagolt értéke az 519/1999, az ICNIRP és a ANSI/IEEE határértékeit sem 1g-ra 
(1.6 W/kg) sem 10g-ra (2 W/kg) átlagolva nem lépte túl (11. táblázat). 

11. táblázat Egy cellára vonatkoztatott lokális SAR, 1 g szövetre átlagolt SAR és 10 g szövetre átlagolt SAR 
maximum értékek az emberi fejben, a telefon vízszintes helyzetében (Frekvencia 900 MHz, Pátl = 0.25 W) 

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

1 6,65 0,88 0,74 
2 8,83 0,21 0,15 
3 4,2 0,13 0,12 
4 3,92 0,49 0,44 
5 7,73 0,24 0,25 
6 4,66 0,13 0,12 
7 15,4 0,83 0,375 
8 26 1,26 0,47 
9 7,71 0,51 0,094 

10 8,56 0,91 0,43 
11 12,86 1,048 0,81 
12 7,76 0,5 0,09 
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4.1.2. Az SAR eloszlása a telefon függ leges helyzetében 

A függ leges helyzetben tartott telefon esetén implantátum nélküli szemüveget nem ill. 
szemüveget visel  modellek esetén a fej méretének csökkentésével az SAR1cellmax értékek rendre 
n ttek (42.- 45. ábra). Az eredmények azonos nagyságrendben találhatóak, mint a telefon 
vízszintes helyzetében. Implantátum beültetése esetén (44. ábra) az SAR1cellmax értéke jelent sen 
n tt, 9-10 éves gyermekfejnél meghaladta az 53 W/kg értéket (44. (b) ábra), mely szemüveg 
viselése esetén a szemüveg csatolt antennaként történ  viselkedése miatt 4%-kal tovább 
emelkedett. A 4.1.1. alfejezet eredményeihez hasonlóan a szemüveget visel , valamint a 
szemüveg nélküli modell esetén a maximális expozíció a fej felszínén alakult ki, implantátum 
beültetése esetén azonban áttev dött a fémlemez környezetébe (44.-45. ábra). 

Az összefoglaló 12. táblázat eredményeib l látható, hogy az adott szimulációs sorozatban a 
legnagyobb SAR érték telefon függ leges helyzetében, implantátum és szemüveg együttes 
viselése esetén lépett fel. 

Az átlagolások végeredményei az mutatják, hogy míg az SAR10gmax egyetlen beállítás esetén sem 
lépi túl a szabványokban megengedett határértéket, addig a SAR1gmax feln tt és 9-10 éves 
gyermek esetén implantátum ill. implantátum és szemüveg viseléskor biztosan túllépi az 
ANSI/IEEE irányelv megengedett értékét, ha a telefonálás ideje hosszabb, mint 6 perc (12. 
táblázat). 6 percnél rövidebb telefonálás esetén az SAR szabványban megadott limit és az 
aktuális 1 g-ra átlagolt SAR ismeretében a telefonálás ajánlott id tartama a hatást lineárisnak 
feltételezve egyszer en számítható. 

A 44. és 45. ábra alapján az implantátum a fej belsejében elhelyezked  szövetek számára 
árnyékolást is jelent, mivel a legnagyobb expozíciónak kitett részek az implantátum és a fej 
telefon oldali felület között helyezkednek el. A 44. (c) és 45. (c) ábrán a 2-3 éves gyermekfej 
vizsgálatakor nyomon követhet , hogy az implantátum a teljesítmény egy részét a fej els
részébe is elvezeti, így az SAR1cellmax a 2-3 éves gyermek fejében az el zetes várakozásokkal 
ellentétben kisebb, mint a 9-10 évesében, és szinte megegyezik a feln tt fejben kialakuló 
expozícióval.

12. táblázat Egy cellára vonatkoztatott lokális SAR, 1 g szövetre átlagolt SAR és 10 g szövetre átlagolt SAR 
maximum értékek az emberi fejben, a telefon függ leges helyzetében (Frekvencia 900 MHz, Pátl = 0.25 W)

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

13 4,78 0,71 0,66 
14 6,58 1,38 0,89 
15 7,93 0,63 0,39 
16 5,58 0,82 0,73 
17 6,22 0,77 0,37 
18 8,23 0,62 0,38 
19 38,2 1,9 0,7 
20 53,28 2,22 0,82 
21 35,11 1,36 0,62 
22 39 1,96 0,74 
23 55,88 2,31 0,82 
24 37,34 1,4 0,61 
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(a) (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

42. ábra (a) Feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves 
gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 900 MHz-es 

frekvencián Pátl = 0.25 W sugárzási teljesítmény  függ legesen 
tartott mobiltelefon esetén, szemüveg és implantátum nélkül 

(13.-15. modellezési beállítás) 

43. ábra Szemüveget visel  (a) feln tt fejben (b) 9-10 
éves (c) 2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 

900 MHz-es frekvencián Pátl = 0.25 W sugárzási 
teljesítmény  függ legesen tartott mobiltelefon esetén 

(16.-18. modellezési beállítás)
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(a) (a) 

(b) (b) 

(c) (c) 
44. ábra Beültetett implantátum hatására a (a) feln tt

fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves gyermekfejben 
jelentkez  SAR eloszlása 900 MHz-es frekvencián Pátl = 

0.25 W sugárzási teljesítmény  függ legesen tartott 
mobiltelefon esetén (19.-21. modellezési beállítás) 

45. ábra Beültetett implantátum valamint szemüveg 
viselésének hatására a (a) feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 
2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 900 

MHz-es frekvencián Pátl = 0.25 W sugárzási 
teljesítmény  függ legesen tartott mobiltelefon esetén 

(22.-24. modellezési beállítás)
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4.2. Az 1800 MHz-es mobiltelefon által okozott SAR eloszlás feln tt ill. gyermek 
fejben a telefon különböz  helyzeteiben, figyelembe véve a szemüveg és az 
implantátum befolyásoló hatását 

4.2.1. Az SAR eloszlása a telefon vízszintes helyzetében 

1800 MHz-es üzemi frekvencián, 0,125 W átlagos sugárzási teljesítmény mellett elvégzett 
modellezési futtatások eredményei szemüveget nem visel  és implantátummal szintén el nem 
látott modell esetén a legnagyobb SAR a 9-10 éves fejnél tapasztalható (46.-49. ábra). Martínez-
Búrdalo és társai [2004] eredményeihez hasonlóan a feln tt fej expozíciója 900 MHz-en és 1800 
MHz-en az említett beállítás mellett hasonló, a gyermekfejeknél azonban jelent s emelkedés 
következett be. 

A 46. és 47. ábrán látható, hogy az RF hullámok behatolása az el zetes várakozásaimnak 
megfelel en a frekvencia növekedésével kisebb, mint a 900 MHz-es egyébként azonos 
feltételekkel elvégzett szimulációk esetén. A maximális expozíció elhelyezkedésére 
vonatkozólag megállapítható, hogy a feln tt fej esetében a 900 MHz-es szimulációhoz 
viszonyítva (38. (a) ábra ) a fej függ leges tengelyének irányában lejjebb tolódott (46. (a) ábra).

Az 48. és 49. ábrán megfigyelhet , hogy a beültetett implantátum az 1800 MHz-es expozíció 
esetén is vezeti az RF teljesítményt.  

A 13. táblázat eredményei alapján megállapítható az a tendencia, hogy a szemüveg alkalmazása 
valamint az implantátum beültetése míg feln tt fej esetén növeli az SAR1cellmax értékét, addig 9-
10 éves gyermek esetében a fémtárgyak árnyékoló hatása érvényesül inkább. Ennek oka, hogy a 
feln tt modellnél alkalmazott tárgyak rezonancia frekvenciájához közelít az 1800 MHz-es EM 
sugárzás.

A SAR1gmax és SAR10gmax értékek egyetlen esetben sem lépik túl az ANSI/IEEE [1992], EC 
[1999] és ICNIRP [1998] által javasolt határértékeket.

13. táblázat Egy cellára vonatkoztatott lokális SAR, 1 g szövetre átlagolt SAR és 10 g szövetre átlagolt SAR 
maximum értékek az emberi fejben, a telefon vízszintes helyzetében (Frekvencia 1800 MHz, Pátl = 0.125 W) 

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

25 4,23 0,35 0,12 
26 12,46 0,31 0,26 
27 11,08 0,35 0,24 
28 4,39 0,33 0,11 
29 10,36 0,26 0,16 
30 7,45 0,28 0,19 
31 6,97 0,21 0,26 
32 10,39 0,3 0,37 
33 15,42 0,3 0,32 
34 7,34 0,24 0,28 
35 10,22 0,34 0,36 
36 14,16 0,28 0,32 
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(a)   (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

46. ábra (a) Feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves 
gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 1800 MHz-es 

frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási teljesítmény
vízszintesen tartott mobiltelefon esetén, szemüveg és 

implantátum nélkül (25.-27. modellezési beállítás) 

47. ábra Szemüveget visel  (a) feln tt fejben (b) 9-10 
éves (c) 2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR 

eloszlása 1800 MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W 
sugárzási teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon 

esetén (28.-30. modellezési beállítás) 
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(a)   (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

48. ábra Beültetett implantátum hatására a (a) feln tt
fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves gyermekfejben 

jelentkez  SAR eloszlása 1800 MHz-es frekvencián Pátl
= 0.125 W sugárzási teljesítmény  vízszintesen tartott 

mobiltelefon esetén (31.-33. modellezési beállítás) 

49. ábra Beültetett implantátum valamint szemüveg 
viselésének hatására a (a) feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 
2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 1800 

MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási 
teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon esetén 

(34.-36. modellezési beállítás) 
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4.2.2. Az SAR eloszlása a telefon függ leges helyzetében 

A telefon függ leges helyzetében a feln tt modellnél a szemüveg és az implantátum 
felhelyezésével az SAR lokális valamint átlagolt értékeinek mintegy 20%-os növekedése 
figyelhet  meg (50.-53. ábra, 14. táblázat). 

A legérdekesebb jelenség implantátummal, majd implantátummal és szemüveggel egyidej leg
ellátott 2-3 éves gyermek esetében figyelhet  meg (52.-53. ábra). A csatolt antennaként m köd
implantátum mellett az eltér  víztartalmú szövetek miatt ún. forró pont jelenik meg, mely 
azonban az átlagolások elvégzésével nem lépi túl az el z  alfejezetben említett határértékeket. 

14. táblázat Egy cellára vonatkoztatott lokális SAR, 1 g szövetre átlagolt SAR és 10 g szövetre átlagolt SAR 
maximum értékek az emberi fejben, a telefon függ leges helyzetében (Frekvencia 1800 MHz, Pátl = 0.125 W)

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

37 7,68 0,88 0,59 
38 8,9 0,83 0,33 
39 8,4 0,54 0,33 
40 7,84 0,89 0,61 
41 9,78 0,9 0,36 
42 8,93 0,58 0,35 
43 10,2 1,07 0,59 
44 9,2 0,54 0,3 
45 13,75 0,62 0,34 
46 9,78 0,97 0,56 
47 9,58 0,56 0,32 
48 18,28 0,32 0,31 
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(a)   (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

50. ábra (a) Feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves 
gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 1800 MHz-es 

frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási teljesítmény
függ legesen tartott mobiltelefon esetén, szemüveg és 

implantátum nélkül (37.-39. modellezési beállítás) 

51. ábra Szemüveget visel  (a) feln tt fejben (b) 9-10 
éves (c) 2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR 

eloszlása 1800 MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W 
sugárzási teljesítmény  függ legesen tartott 

mobiltelefon esetén (40.-42. modellezési beállítás) 
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(a) (a) 

(b) (b) 

(c) (c) 

52. ábra Beültetett implantátum hatására a (a) feln tt
fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves gyermekfejben 

jelentkez  SAR eloszlása 1800 MHz-es frekvencián Pátl
= 0.125 W sugárzási teljesítmény  függ legesen tartott 

mobiltelefon esetén (43.-45. modellezési beállítás) 

53. ábra Beültetett implantátum valamint szemüveg 
viselésének hatására a (a) feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 
2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 1800 

MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási 
teljesítmény  függ legesen tartott mobiltelefon esetén 

(46.-48. modellezési beállítás) 
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4.3. A 2100 MHz-es mobiltelefon által okozott SAR eloszlás feln tt ill. gyermek 
fejben a telefon különböz  helyzeteiben, figyelembe véve a szemüveg és az 
implantátum befolyásoló hatását 

A növekv  frekvencia következtében a 4.2. alfejezet vonatkozó eredményivel összehasonlítva 
várható volt, hogy az azonos sugárzási teljesítmény mellett az SAR1cellmax értékek alacsonyabbak 
lesznek, mint 1800 MHz-es frekvencia esetén (54.-61. ábra). A legnagyobb expozíciós értékek 
vízszintesen tartott telefonnál a gyermekfej-modelleknél fordult el  (15.-16. táblázat). A lokális 
maximum függ legesen tartott telefonnál, olyan 9-10 éves gyermekfej modellnél következik be, 
mely fejébe implantátumot építettek. Ha elvégeztük az 1g-os ill. 10 g-os szövetre az 
átlagolásokat, akkor azt kaptuk, hogy az európai szabványokat egyetlen esetben sem lépték túl, 
azonban az ANSI/IEEE [1992] ajánlását feln tt fejnél a telefon vízszintes helyzetében 
meghaladja. 

4.3.1. Az SAR eloszlása a telefon vízszintes helyzetében 

15. táblázat Egy cellára vonatkoztatott lokális SAR, 1 g szövetre átlagolt SAR és 10 g szövetre átlagolt SAR 
maximum értékek az emberi fejben, a telefon vízszintes helyzetében (Frekvencia 2100 MHz, Pátl = 0.125 W) 

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

49 4,94 1,9 0,67 
50 10,78 0,35 0,16 
51 9,12 0,37 0,2 
52 2,93 1,01 0,4 
53 7,23 0,31 0,15 
54 8,09 0,31 0,18 
55 6,34 1,32 0,55 
56 11,82 0,6 0,08 
57 11,92 0,42 0,39 
58 4,5 0,24 0,13 
59 8,64 0,55 0,077 
60 11,87 0,43 0,39 
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(a)   (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

54. ábra (a) Feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves 
gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 2100 MHz-es 

frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási teljesítmény
vízszintesen tartott mobiltelefon esetén, szemüveg és 

implantátum nélkül (49.-51. modellezési beállítás) 

55. ábra Szemüveget visel  (a) feln tt fejben (b) 9-10 
éves (c) 2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR 

eloszlása 2100 MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W 
sugárzási teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon 

esetén (52.-54. modellezési beállítás) 
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(a)   (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

56. ábra Beültetett implantátum hatására a (a) feln tt fejben 
(b) 9-10 éves (c) 2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR 

eloszlása 2100 MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási 
teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon esetén (55.-

57. modellezési beállítás) 

57. ábra Beültetett implantátum valamint szemüveg 
viselésének hatására a (a) feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 
2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 2100 

MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási 
teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon esetén 

(58.-60. modellezési beállítás) 
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4.3.2. Az SAR eloszlása a telefon függ leges helyzetében 

(a)   (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

58. ábra (a) Feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves 
gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 2100 MHz-es 

frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási teljesítmény
függ legesen tartott mobiltelefon esetén, szemüveg és 

implantátum nélkül (61.-63. modellezési beállítás) 

59. ábra Szemüveget visel  (a) feln tt fejben (b) 9-10 
éves (c) 2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR 

eloszlása 2100 MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W 
sugárzási teljesítmény  függ legesen tartott 

mobiltelefon esetén (64.-66. modellezési beállítás) 
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(a)   (a)   

(b) (b) 

(c) (c) 

60. ábra Beültetett implantátum hatására a (a) feln tt
fejben (b) 9-10 éves (c) 2-3 éves gyermekfejben 

jelentkez  SAR eloszlása 2100 MHz-es frekvencián Pátl
= 0.125 W sugárzási teljesítmény  függ legesen tartott 

mobiltelefon esetén (67.-69. modellezési beállítás) 

61. ábra Beültetett implantátum valamint szemüveg 
viselésének hatására a (a) feln tt fejben (b) 9-10 éves (c) 
2-3 éves gyermekfejben jelentkez  SAR eloszlása 2100 

MHz-es frekvencián Pátl = 0.125 W sugárzási 
teljesítmény  függ legesen tartott mobiltelefon esetén 

(70.-72. modellezési beállítás) 
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16. táblázat Egy cellára vonatkoztatott lokális SAR, 1 g szövetre átlagolt SAR és 10 g szövetre átlagolt SAR 
maximum értékek az emberi fejben, a telefon függ leges helyzetében (Frekvencia 2100 MHz, Pátl = 0.125 W) 

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

61 6,9 0,86 0,58 
62 8,77 0,85 0,31 
63 8,69 0,67 0,35 
64 7,16 0,9 0,61 
65 8,91 0,86 0,31 
66 9,47 0,71 0,36 
67 9,8 1,28 0,68 
68 13,13 1,06 0,16 
69 9,65 0,65 0,38 
70 10,32 1,35 0,72 
71 11,74 0,98 0,14 
72 9,87 0,67 0,39 

4.4. Új tudományos eredmények 

A mérések és számítások tapasztalatait összegezve, az alábbiakban pontokba szedve foglalom 
össze új tudományos eredményeimet: 

1. FDTD módszeren alapuló numerikus eljárást dolgoztam ki, amellyel bizonyítható az 
elektromágneses terek individuális hatása. A modellezési beállítások során további 
újdonságként alkalmaztam, hogy az FDTD kódot nem a szakirodalomból ismert adott 
lépésszámig futtattam, hanem impulzusválasz módszert alkalmaztam és folyamatosan 
figyeltem az SAR érték konvergálását, ami a hitelesítési eljárások alapján megfelel
eredményt adott. 

2. Mérésekkel igazoltam, hogy a numerikus modellben elkészített telefonnal megfelel en
szimulálhatóak a valóságos mobiltelefon okozta hatások. Ezen túl bizonyítottam, hogy a 
szemüveg viselése és implantátum beültetése megváltoztatja a fejben fajlagosan elnyelt 
teljesítmény nagyságát. 

3. Elemzéseket végeztem feln tt/9-10 éves gyermek/2-3 éves gyermek fejében 
900/1800/2100 MHz frekvencián 0.25/0.125W átlagos teljesítménnyel sugárzó 
mobiltelefon okozta expozíció nagyságára vonatkozóan fémkeretes szemüveg viselése és 
beültetett fém implantátum esetén különböz  mobiltelefon pozíciókban. Ezek során az 
alábbi törvényszer ségeket állapítottam meg: 

a) 900 MHz-es RF sugárzás esetén, vízszintesen tartott mobiltelefonnál a maximális 
fajlagosan elnyelt teljesítmény nagysága 9-10 éves gyermek fejében nagyobb, 
mint a feln tt fejre. A fej további skálázásával az SAR1cellmax, SAR1gmax,
SAR10gmax értékek csökkennek, a feln tt esetén a sugárzás az SAR1cellmax síkjában 
jobban behatol a fejbe, mint a gyermeknél. A szemüveget visel  feln tt és 9-10 
éves gyermek esetében az SAR érték a szemüveg szóró hatása miatt csökken. A 
csökkenés a feln tt fej esetében mintegy 41 %-os, tehát nem a szemüveg csatolt 
antenna jellege, hanem a fém EM tereket szóró hatása érvényesül. A beültetett 
implantátum hatására a SAR1cellmax érték jelent sen n , helye a feln tt és 9-10 
éves gyermek esetében a fej belsejébe tolódik el. 
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b) 900 MHz-es RF sugárzás esetén, függ legesen tartott mobiltelefonnál az 
implantátum nélküli szemüveget nem ill. szemüveget visel  modellek esetén a fej 
méretének csökkentésével az SAR1cellmax értékek rendre n nek. Implantátum 
beültetése esetén az SAR1cellmax értéke jelent sen n , 9-10 éves gyermekfejnél 
meghaladja az 53 W/kg értéket, mely szemüveg viselése esetén a szemüveg 
csatolt antennaként történ  viselkedése miatt 4%-kal tovább emelkedik. A 
szemüveget visel , valamint a szemüveg nélküli modell esetén a maximális 
expozíció a fej felszínén alakul ki, implantátum beültetése esetén azonban 
áttev dik a fémlemez környezetébe. A legnagyobb SAR érték implantátum és 
szemüveg együttes viselése esetén lép fel. Az átlagolások végeredményei az 
mutatják, hogy míg az SAR10gmax egyetlen beállítás esetén sem lépi túl a 
szabványokban megengedett lakosságra vonatkozó határértéket, addig a SAR1gmax
feln tt és 9-10 éves gyermek esetén implantátum ill. implantátum és szemüveg 
viseléskor az ANSI/IEEE irányelv megengedett értékét túllépheti. 

c) 1800 MHz-es RF sugárzás esetén, vízszintesen tartott mobiltelefonnál a 0,125 W 
átlagos sugárzási teljesítmény mellett elvégzett modellezési futtatások esetén 
szemüveget nem visel  és implantátummal szintén el nem látott modell esetén a 
legnagyobb SAR a 9-10 éves fejnél tapasztalható. Az RF hullámok behatolása a 
frekvencia növekedésével kisebb, mint a 900 MHz-es egyébként azonos 
feltételekkel elvégzett szimulációk esetén. A maximális expozíció 
elhelyezkedésére vonatkozólag megállapítható, hogy a feln tt fej esetében a 900 
MHz-es beállításhoz viszonyítva a fej függ leges tengelyének irányában lejjebb 
tolódott. A beültetett implantátum az 1800 MHz-es expozíció esetén is vezeti az 
RF teljesítményt. Megállapítható, hogy a szemüveg alkalmazása valamint az 
implantátum beültetése míg feln tt fej esetén növeli az SAR1cellmax értékét, addig 
9-10 éves gyermek esetében a fémtárgyak árnyékoló hatása érvényesül. 

d) 1800 MHz-es RF sugárzás esetén, függ legesen tartott mobiltelefonnál a telefon 
függ leges helyzetében a feln tt modellnél a szemüveg és az implantátum 
felhelyezésével az SAR lokális valamint átlagolt értékeinek mintegy 20%-os 
növekedése figyelhet  meg. Az implantátummal, majd implantátummal és 
szemüveggel egyidej leg ellátott 2-3 éves gyermekfej-modell esetében a csatolt 
antennaként m köd  implantátum mellett az eltér  víztartalmú szövetek miatt ún. 
forró pont jelenik meg. A SAR1gmax és SAR10gmax értékek egyetlen esetben sem 
lépik túl az ANSI/IEEE [1992] és az EC [1999] által javasolt lakossági 
határértékeket. 

e) 2100 MHz-es RF sugárzás esetén függ legesen és vízszintesen tartott 
mobiltelefonnál a növekv  frekvencia következtében azonos sugárzási 
teljesítmény mellett az SAR1cellmax értékek alacsonyabbak lesznek, mint 1800 
MHz-es frekvencián. 2100 MHz-es mobiltelefon esetén a legnagyobb expozíciós 
értékek vízszintesen tartott telefonnál a gyermekfej-modelleknél fordult el . A 
lokális maximum függ leges helyzetben, olyan 9-10 éves gyermekfej modellnél 
következik be, mely fejébe implantátumot építettek. Elvégezve az 1g-os ill. 10 g-
os szövetre az átlagolásokat, azt kaptuk, hogy az európai szabványokat egyetlen 
esetben sem lépik túl, azonban az ANSI/IEEE [1992] ajánlását feln tt fejnél a 
telefon vízszintes helyzetében meghaladják. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A kidolgozott FDTD modell alkalmas az emberi test – EM forrás kölcsönhatásának vizsgálatára, 
melyet mind kanonikusnak elfogadott problémák reprodukálásával mind kísérleti úton 
bizonyítottam. Szintén mérésekkel igazoltam, hogy fémkeretes szemüveg viselése, implantátum 
beültetése esetén az abszorbeált energia változhat, tehát az EM sugárterhelésnek individuális 
jelleget ad. 

72 modellezési beállításban megvizsgáltam feln tt, 9-10 éves és 2-3 éves gyermek fejében 900 
MHz, 1800 MHz és 2100 MHz frekvenciával sugárzó mobiltelefon okozta expozíció nagyságát. 
A modellezések során fémkeretes szemüveg és fém implantátum továbbá a mobiltelefon 
helyzetének befolyásoló hatását is tanulmányoztam. 

Megállapítható, hogy az egy cellára vonatkozó max. SAR érték gyermek esetében fordul el ,
amely akár 100%-kal is nagyobb lehet, mint a feln tt fejben kialakuló. Az 1 és 10 g tömeg
szövetre elvégzett átlagolások eredményeit a hazai és nemzetközi irányelvek határértékeivel 
összehasonlítva azt kaptam, hogy

normál esetben a hazánkban érvényes 519/1999/EC határértékeket nem lépik túl, 
azonban 900 MHz-es telefonnál gyermekfej esetében beültetett fém implantátum 
hatására valamint függ legesen tartott 2100 MHz-es telefonnál feln tt fej 
vizsgálatakor az ANSI/IEEE korlátait meghaladják. 

A legnagyobb SAR érték 900 MHz-nél függ legesen tartott mobiltelefonnál fordul el , mivel a 
telefon is ezen a frekvencián sugároz a legnagyobb teljesítménnyel. A fajlagosan elnyelt 
teljesítmény maximális értéke többnyire a fül küls  részén alakul ki, fém implantátum esetén 
azonban ez a fej belsejébe tolódhat. Ekkor az elnyelt teljesítmény eloszlása is változik. A 
fémkeretes szemüveg nem okoz jelent sebb változást. 

Megfigyeltem, hogy a korábban alkalmazott modellezési eljárásoknak számos hiányossága van: 

több esetben nem veszik figyelembe az adott frekvenciára jellemz  sugárzási 
teljesítmény nagyságát, 
a telefon – fej távolságot különböz  fejméretek esetén is egyformára állítják be, ezzel 
figyelmen kívül hagyják, hogy a telefont többnyire a fülhöz érintve használják, 
gyakran a modellezést dipóllal hajtják végre, pedig a telefonok közt nagyon gyakori a 
monopol antennás megoldás, ami azt jelenti, hogy a telefon különböz  tartási 
helyzeteit – a fej hossztengelyéhez viszonyítva – megvizsgálva a telefon 
hangszóróját, mint forgáspontot tekintve észre kell vennünk, hogy telefon legjobban 
sugárzó része a különböz  fejméretek esetén akár kívül is kerülhet a fülön. 

A szimulációimból levonható legfontosabb következtetések a a vizsgált frekvenciatartományok 
szerint csoportostva: 

Az SAR maximális értéke többnyire a fül küls  részének felületén keletkezik, 
implantátumok beültetése esetén azonban az implantátum közvetlen közelében is 
kialakulhat. 
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900 MHz-es RF sugárzás esetén, vízszintesen tartott telefonnál:

a maximális fajlagosan elnyelt teljesítmény nagysága 9-10 éves gyermek 
fejében nagyobb, mint a feln tt fejre. A fej további skálázásával az SAR1cellmax,
SAR1gmax, SAR10gmax értékek csökkennek. A probléma magyarázata, hogy a 2. 
fejezetben elemzett szakirodalmak dipólt vagy olyan mobiltelefont használtak 
sugárzóként, amely monopolja a telefon közepén helyezkedett el, ez küls
antennás telefonok esetén nem jellemz . Ekkor nem vették figyelembe, hogy a 
telefon sugárzási karakterisztikájával ábrázolható téreloszlás az emberi fej 
melyik részét éri. A gyermekmodellnél a legjobban sugárzó rész – az antenna 
talppontja – túlnyúlik a fülön, és a hatás emiatt eltolódik a fül középvonala 
irányában, mivel az említett modell esetében ott van a legkisebb távolság a fül 
és a készülék között. 

További érdekes jelenség, hogy a feln tt fejben a sugárzás az SAR1cellmax
síkjában jobban behatol a fejbe, mint a gyermek esetén. Ennek oka, hogy a 
gyermekfej esetén ebben a síkban helyezkedik el a kisagy, melynek 
vezet képessége (1,2 S/m 900 MHz-nél) – így az RF árnyékoló képessége – 
nagyobb, mint a szürkeállományé (0,94 S/m 900 MHz-nél), így az RF 
hullámok gyorsabban elnyel dnek. A feln tt és a gyermek fej azonos z irányú 
metszeteit vizsgálva azonban arra a következtetésre jutottam, hogy a 
gyermekfejbe a telefon-fej távolság csökkenése miatt az RF tér behatolási 
mélysége nagyobb.  

A szemüveget visel  feln tt és 9-10 éves gyermek esetében megállapítható, 
hogy az SAR érték a szemüveg szóró hatása miatt csökken. A legjelent sebb 
csökkenés a feln tt fej esetében mintegy 41 %-os, tehát nem a szemüveg 
csatolt antenna jellege, hanem a fém EM tereket szóró hatása érvényesül. 

Beültetett implantátum hatására az SAR1cellmax érték jelent sen n , helye pedig 
feln tt és 9-10 éves gyermek esetében a fej belsejébe tolódik el. Ennek oka az 
implantátum RF mez k visszaver  tulajdonságában keresend . Ha a 
modellbeállításoknál implantátumot és szemüveg viselését is beállítottam, a 
telefon vízszintes helyzetében a kapott eredmények néhány %-kal csökkentek a 
feln tt és 9-10 éves modell esetén, 2-3 éves gyermek fejénél gyakorlatilag nem 
történt változás. A modellezési beállítások esetén megállapítható, hogy az SAR 
átlagolt értéke az 519/1999, az ICNIRP és a ANSI/IEEE határértékeit sem 1g-
ra (1.6 W/kg) sem 10g-ra (2 W/kg) átlagolva nem lépik túl. 

900 MHz-es RF sugárzás esetén, függ legesen tartott telefonnál:

Az implantátum nélküli szemüveget nem ill. szemüveget visel  modellek 
esetén a fej méretének csökkentésével az SAR1cellmax értékek rendre n nek. Az 
eredmények azonos nagyságrendben találhatóak, mint a telefon vízszintes 
helyzetében. Implantátum beültetése esetén az SAR1cellmax értéke jelent sen n ,
9-10 éves gyermekfejnél meghaladja az 53 W/kg értéket, mely szemüveg 
viselése esetén a szemüveg csatolt antennaként történ  viselkedése miatt 4%-
kal tovább emelkedik. A szemüveget visel , valamint a szemüveg nélküli 
modell esetén a maximális expozíció a fej felszínén alakul ki, implantátum 
beültetése esetén azonban áttev dik a fémlemez környezetébe. 
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Az adott szimulációs sorozatban a legnagyobb SAR érték telefon függ leges 
helyzetében, implantátum és szemüveg együttes viselése esetén lép fel. 

Az átlagolások végeredményei az mutatják, hogy míg az SAR10gmax egyetlen 
beállítás esetén sem lépi túl a szabványokban megengedett határértéket, addig a 
SAR1gmax feln tt és 9-10 éves gyermek esetén implantátum ill. implantátum és 
szemüveg viseléskor túllépheti az ANSI/IEEE irányelv megengedett értékét. 

Az implantátum a fej belsejében elhelyezked  szövetek számára árnyékolást is 
jelent, mivel a legnagyobb expozíciónak kitett részek az implantátum és a fej 
telefon oldali felület között helyezkednek el. A 2-3 éves gyermekfej 
vizsgálatakor nyomon követhet , hogy az implantátum a teljesítmény egy 
részét a fej els  részébe is elvezeti, így az SAR1cellmax a 2-3 éves gyermek 
fejében az el zetes várakozásokkal ellentétben kisebb, mint a 9-10 évesében, és 
szinte megegyezik a feln tt fejben kialakuló expozícióval. 

1800 MHz-es RF sugárzás esetén, vízszintesen tartott telefonnál:

A 0,125 W átlagos sugárzási teljesítmény mellett elvégzett modellezési 
futtatások eredményei szemüveget nem visel  és implantátummal szintén el 
nem látott modell esetén a legnagyobb SAR a 9-10 éves fejnél tapasztalható. 

Az RF hullámok behatolása az el zetes várakozásaimnak megfelel en a 
frekvencia növekedésével kisebb, mint a 900 MHz-es egyébként azonos 
feltételekkel elvégzett szimulációk esetén. A maximális expozíció 
elhelyezkedésére vonatkozólag megállapítható, hogy a feln tt fej esetében a 
900 MHz-es szimulációhoz viszonyítva a fej függ leges tengelyének irányában 
lejjebb tolódik.  

A beültetett implantátum az 1800 MHz-es expozíció esetén is vezeti az RF 
teljesítményt, valamint nem játszik szerepet az SAR növelésében.  

Megállapítható az a tendencia, hogy a szemüveg alkalmazása valamint az 
implantátum beültetése míg feln tt fej esetén növeli az SAR1cellmax értékét, 
addig 9-10 éves gyermek esetében a fémtárgyak árnyékoló hatása érvényesül 
inkább. Ennek oka, hogy a feln tt modellnél alkalmazott tárgyak rezonancia 
frekvenciájához közelít az 1800 MHz-es EM sugárzás.

A SAR1gmax és SAR10gmax értékek egyetlen esetben sem lépik túl az 
ANSI/IEEE [1992], EC [1999] és ICNIRP [1998] által javasolt határértékeket. 

1800 MHz-es RF sugárzás esetén, függ legesen tartott telefonnál:  

A telefon függ leges helyzetében a feln tt modellnél a szemüveg és az 
implantátum felhelyezésével az SAR lokális valamint átlagolt értékeinek 
mintegy 20%-os növekedése figyelhet  meg. 

Az implantátummal, majd implantátummal és szemüveggel egyidej leg ellátott 
2-3 éves gyermek esetében a csatolt antennaként m köd  implantátum mellett 
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az eltér  víztartalmú szövetek miatt ún. forró pont jelenik meg, mely azonban 
az átlagolások elvégzésével nem lépi túl az el z  alfejezetben említett 
határértékeket. 

2100 MHz-es RF sugárzás esetén függ legesen és vízszintesen tartott telefonnál:

A növekv  frekvencia következtében azonos sugárzási teljesítmény mellett az 
SAR1cellmax értékek alacsonyabbak lesznek, mint 1800 MHz-es frekvencia 
esetén.

A legnagyobb expozíciós értékek vízszintesen tartott telefonnál a gyermekfej-
modelleknél fordul el .

A lokális maximum függ legesen tartott telefonnál, olyan 9-10 éves 
gyermekfej modellnél következik be, mely fejébe implantátumot építettek. 

Elvégezve az 1g-os ill. 10 g-os szövetre az átlagolásokat, azt kaptam, hogy az 
európai szabványokat egyetlen esetben sem lépi túl, azonban az ANSI/IEEE 
[1992] ajánlását feln tt fejnél a telefon vízszintes helyzetében meghaladja. 

A további kutatómunkára vonatkozó javaslatok: 

– A gyermek és feln tt fej modellezésénél azonos szövetjellemz ket használtam, és 
eltekintettem a szövetek diszperzív tulajdonságától. Ezért érdemes lehet a jobb 
modellalkotás érdekében a gyermekfejr l MRI módszerrel tökéletesebb modellt 
készíteni. Ennek létrehozását azonban nehezíti, hogy orvosetikai problémák merülnek fel, 
ami szerint nem lehet egészséges gyermekfejr l az említett képalkotó módszerrel 
felvételeket készíteni, még az érintett beleegyezésével sem.  

– Fontos feladat a jöv  számára a gyermek szövetei elektromos tulajdonságainak 
megállapítása. 

– A fém implantátum esetén látható, hogy megnöveli az expozíció értékét, ezért meg 
kellene vizsgálni a különböz  méret  és elhelyezkedés  implantátumok hatását. 

– A modellezés tökéletesítésére a bels antennás telefonmodellt készítése javasolható. 

– Az 1g-os és 10 g-os SAR átlagolás módszere nagymértékben befolyásolja az eredményt, 
ezért ennek egységesítésének kidolgozása fontos lenne. 

– A numerikus modellezés esetén nincs meghatározva a telefon helyzete a fejhez 
viszonyítva, ezért szintén egységes koncepciót kellene kidolgozni a fült l való vízszintes 
ill. függ leges távolság tekintetében, valamint a telefon függ legessel bezárt szögének 
tekintetében. 

– Egységes fejmodell kialakítása szintén fontos lenne, mert így lehetne a különböz
kutatócsoportok eredményeit összehasonlítani. 

– A fém implantátum viselésével bizonyítottuk a perszonális EM hatások jelent ségét. A 
vizsgálatokat a jöv ben ki kellene terjeszteni a perszonális hatások tekintetében az egész 
testre.
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6. ÖSSZEFOGALÁS
Értekezésemben különböz  méret  emberi fejben 900 MHz, 1800 MHz és 2100 MHz-es 
frekvenciával sugárzó rádiótelefonok hatására kialakuló SAR eloszlást modelleztem, melynek f
célja annak megállapítása, hogy van-e különbség a gyermek és feln tt fej közt az energia 
abszorpció szempontjából. Mivel az EM terek perszonális hatásait nemcsak a fejméretek, hanem 
a viselt ruházat ill. az esetlegesen beültetett fém implantátumok is befolyásolhatják, ezért az 
említett tényez k expozíció módosító hatására is kiterjesztettem vizsgálataimat. Eredményeim 
hasznosak lehetnek az EM sugárvédelmi szabványokat alkotóknak és a mobiltelefon gyártóknak. 

A 2. fejezetben ismertetett szerz k munkáiban 850 MHz, 900 és 1800 MHz esetén különböz
fejméretek mellett eltér  eredményekre jutottak. Ennek oka az eltér  modellalkotásban rejlett. A 
probléma kiküszöbölésére a valóságot jobban közelít  programot készítettem, melyet nemcsak 
az irodalomban kanonikusnak elfogadott problémákhoz, hanem egy NOKIA 6310-es 
mobiltelefon által kibocsátott sugárterhelés méréséhez is hitelesítettem. A modell alkalmas 
számos EM probléma vizsgálatára célszer en megválasztott forrás definiálásával. 

Doktori értekezésemet a Doktori Iskola el írásainak megfelel en készítettem el. Az Irodalmi
áttekintést úgy állítottam össze, hogy átfogó képet adjon az EM terek sugárvédelmi kutatásainak 
jelent ségér l és a f bb kutatási irányokról. Összefoglaltam az RF terek emberre gyakorolt 
hatásaira vonatkozó f bb kutatási eredményeket, valamint ismertettem a vonatkozó hazai és f bb
nemzetközi szabványok határértékeit és a mobiltelefonok számítógépes szimuláció 
szempontjából fontos tulajdonságait. Bemutattam az EM terek és az emberi fej kölcsönhatására 
alkalmazott eddigi módszereket és azok eredményeit. 

Az Anyag és módszer fejezetben numerikus modellt készítettem, melyet összevetettem az 
irodalomban található kanonikusnak elfogadott modellekkel, majd kísérleti úton is hitelesítettem. 

Az Eredmények részben látható táblázatok és diagrammok tartalmazzák a fontosabb számítási 
eredményeket, amelyek szemüveget visel  vagy fém implantátumot tartalmazó 2-3 és 9-10 éves 
gyermek valamint feln tt fejre 900, 1800 és 2100 MHz-es sugárzás esetén a modern 
rádiótelefonoknál alkalmazott sugárzási teljesítmény figyelembevételével az SAR elemzésére 
vonatkoznak a mobiltelefon fej függ leges síkjához viszonyított különböz  helyzetekben. 

Végül a Következtetések, javaslatok fejezetben eredményeimet értékeltem, mint egy hosszabb 
távú kutatómunka egy állomását. Remélem, hogy eredményeim kiindulásként szolgálhatnak 
további kutatások számára.  
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SUMMARY
In this study, the specific absorption rate (SAR) in scaled human head models is analyzed to 
study possible differences between SAR in the heads of adults and children and for assessment 
of compliance with the international guidelines, while using a mobile phone at 900, 1800 and 
2100 MHz. The examinations are widened to the exposition modification effects of metal 
implants and glasses also. The results can be useful for the electromagnetic (EM) standardization 
authorities and mobile phone manufacturers.  

In the 2nd chapter a review can be seen over the scientific literature on the bioelectromagnetics 
focused on the numerical modeling of human exposure by mobile phones at 850, 900 and 1800 
MHz. There are huge differences between the result of different authors. It can be concluded that 
the contradictory conclusions drawn by the different groups may be due to the different 
conditions in their numerical SAR calculations. To eliminate the mentioned problem a more 
sophisticated and realistic numerical model is worked out and validated to the canonical 
problems in the literature and experimental set of a NOKIA 6310 mobile phone. The program is 
suitable to examine numerous EM problems by adequate source. 

The dissertation has been prepared in accordance with the requirements of the PhD School. The 
Review of Literature has been prepared in order to give a wide review over the significance and 
the most important fields of bioelectromagnetics research. Furthermore the domestic and 
international radiation protection standards and the chief features of mobile phones from the 
viewpoint of numerical modelling has been shown also. The paper touches upon the results and 
methods of the scientific literature related to human head-EM fields interaction.  

In the chapter of Material and Methods a special FDTD method has been presented, validated 
empirically and compared to the canonical problems. The tables and diagrams in the chapter 
Results show the results of measurements and the calculations referring to the SAR distribution 
in 2-3 year old, 9-10 year old child and adult human head at 900/1800/2100 MHz in case of 
different position of mobile phone. Finally in the chapter Conclusions and Suggestions I assessed 
my achievements as a stage of a long-way and a well-basis of the further research, hopefully. 
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M2. sz. melléklet: Az FDTD módszeren alapuló program (dip_mon_fej.m) 

%3D FDTD program a mobiltelefon-EM tér kölcsönhatásának vizsgálatához 
%tartozékai: fej.m, csere.m 

clc
clear all 
pack

global ddx dt epsz cfeny freq TH icd jcd kcd szemuv mon monh VALID kh jh ih ktel jtel itel imp kep 

%xxxxxxxxxxxxxxxxxx A modellezés paraméterei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

%ha VALID=0, normál modellezés 
%ha VALID=1, teszt nikita és piuzzi gömbjére, szükséges módosításokat %beállítani a fej.m-ben!! 
%ha VALID=2, teszt osski hasábra 
VALID=0; 

%A telefon helyzete az emberfejhez viszonyítva 
%ha TH=90, akkor a telefont függ legesen tartja 
%ha TH=0, akkor vízszintesen 
%minden más esetben telefon nélkül 

TH=0; 

%A szemüveg felhelyezése 
%ha szemuv=1, van szemuveg, ha más nincs 

szemuv=0; 

%implantátum elhelyezése (beállítási értékei a fej.m-ben) 
%ha imp=1, implantátum a mobil oldalán a fül felett, ha más, akkor nincs. 

imp=0; 

%ha monopól, mon=1, egyébként dipól; 
mon=1; 

ddx=.002*0.88;                   %cellaméret (feln ttnél ddx=0.002; 9-10 éves gyermeknél *0.88, 2-3 éves gyermeknél 
*0.78 

dt=ddx/6e8;                 %idölépés számítása 
epsz=8.8e-12;               %vákuum permittivitása 
muz=4*pi*1e-7;              %vákuum permeabilitása 
cfeny=3e8;                  %fénysebesség 
npml=8;                     %pml cellák száma 

freq=900e6;                 %a vizsgálati frekvencia 

%NSTEPS=10;              %a program iterációinak száma (csak akkor aktív, ha a f  while ciklus ki van 
kapcsolva) 

%Snstep=-50;                %futassa a programot addig, amíg Snstep(dB)-nek megfelel  értékre nem csökken az E 
értéke (csak akkor aktív, ha a f  while ciklus ki van kapcsolva, Eki pedig be az inicializálásnál) 

hiba=1;                     %addig futtassa a programot, amíg a hiba adott %-nál kisebb lesz a két egymás követ
SARmax között 
kk=50;                     %az SARmax-ok mintavételezéseinek gyakorisága 

ra=0.00075;                 %az antenna vastagsága m-ben 
atlagtelj=0.250;                %az SAR értéket ennyi W sugárzási teljesítményre normáljuk 
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%Telefon paraméterei és a mikrofon elhelyezkedése a modellezési térben (csak a VALID 0-ra vonatkozik, a VALID 
1 és VALID 2 esetében fix modellbeállítások) 
kh=63;                      % A hangszóró elhelyezkedési pontja a térben (antenna betáp ett l 1/10 telefonhosszra fel és 
telefon szélét l 1-re befele a telefon bal hátsó oldalán 
jh=82;                      %cellában. Figyelembe kell venni, hogy a vékony drót a cella melyik részén helyezkedik el!!! � 
ih=108; 

ktel=0.08;                  %A telefon  magassága m-ben 
jtel=0.04;                  %szélessége                    
itel=0.02;                  %vastagsága 

%SAR számítás paraméterei 
 vu=20;    %-ban az üres cellák térfogatának max. aránya 

 %Ha inov=1 akkor az SAR átlagolásakor az üres cellák csökkentésére + 
 %irányban, inov=-1, akkor - irányban indul el az átlagolási térfogat 
 %meghatározására 
 inov=-1; 

%Eredmények mentése 
file_nnn='proba';                        %SAR számolásához a ro, szigma beloadolása 
%workplace mentése a program teljes lefutásakor 

%modell ábrázoltatása a fej.m-mel, ha kep=1 
kep=1; 
%**************************************Inicializálás************************************* 

[gax,gbx,gay,gby,gaz,gbz]=csere;                  %csere.m- eredményének betöltése a gax mátrixba 

xyz=size(gax); 

IE=xyz(1);        %a cellák száma i,j,k irányban 
JE=xyz(2);                       
KE=xyz(3); 

ic=round(IE/2); 
jc=round(JE/2); 
kc=round(KE/2); 

ia=8;                       %teljes és beesö mezö peremei 
ib=IE-ia; 
ja=8; 
jb=JE-ja; 
ka=8; 
kb=KE-ka; 

%Az impulzus paraméterei 
t0=20; 
spread=6; 

SAR_av=0;                   %átlagos SAR nullázása 
av=0;                       %a nem nulla SAR-os cellák számának 0-sa 

diph=monh;                 % a féldipól hossza egyenl  a monopóllal 

gap=2/(log(ddx/ra));       %gap körüli H teret módosító egyenletek paramétere 

% Ebe=1;                     %bemen  impulzus amplitudója 
% Eki=10^(Snstep/20)*Ebe;    %addig futtat, amíg az impulzus Eki-re nem csökken 

T=0;                       %léptetési változó nullázása 
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%Fourier argumentum 
arg=2*pi*freq*dt; 

ex=zeros(IE,JE,KE);                         
ey=zeros(IE,JE,KE);  
ez=zeros(IE,JE,KE);  
dx=zeros(IE,JE,KE);  
dy=zeros(IE,JE,KE);  
dz=zeros(IE,JE,KE);  
hx=zeros(IE,JE,KE);  
hy=zeros(IE,JE,KE);  
hz=zeros(IE,JE,KE);  
ix=zeros(IE,JE,KE);  
iy=zeros(IE,JE,KE);  
iz=zeros(IE,JE,KE);  

real_ptz=zeros(IE,JE,KE); 
imag_ptz=zeros(IE,JE,KE); 
real_ptx=zeros(IE,JE,KE); 
imag_ptx=zeros(IE,JE,KE); 
real_pty=zeros(IE,JE,KE); 
imag_pty=zeros(IE,JE,KE); 
%     real_hz=zeros(IE,JE,KE); 
%     real_hy=zeros(IE,JE,KE); 
%     real_hx=zeros(IE,JE,KE); 
%     imag_hz=zeros(IE,JE,KE); 
%     imag_hy=zeros(IE,JE,KE); 
%     imag_hx=zeros(IE,JE,KE); 
real_in=0; 
imag_in=0; 

real_is=0; 
imag_is=0; 
real_us=0;
imag_us=0; 

idxl=zeros(ia-1,JE,KE); 
idxh=zeros(ia-1,JE,KE); 
ihxl=zeros(ia-1,JE,KE); 
ihxh=zeros(ia-1,JE,KE); 

idyl=zeros(IE,ja-1,KE); 
idyh=zeros(IE,ja-1,KE); 
ihyl=zeros(IE,ja-1,KE); 
ihyh=zeros(IE,ja-1,KE); 

idzl=zeros(IE,JE,ka-1); 
idzh=zeros(IE,JE,ka-1); 
ihzl=zeros(IE,JE,ka-1); 
ihzh=zeros(IE,JE,ka-1); 

%PML paraméterek becslése 
gi1=zeros(1,IE); 
gi2=ones(1,IE); 
gi3=ones(1,IE); 
fi1=zeros(1,IE); 
fi2=ones(1,IE); 
fi3=ones(1,IE); 

gj1=zeros(1,JE); 
gj2=ones(1,JE); 
gj3=ones(1,JE); 
fj1=zeros(1,JE); 
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fj2=ones(1,JE); 
fj3=ones(1,JE); 

gk1=zeros(1,KE); 
gk2=ones(1,KE); 
gk3=ones(1,KE); 
fk1=zeros(1,KE); 
fk2=ones(1,KE); 
fk3=ones(1,KE); 

for ii=1:npml 
    xxn=(npml+1-ii)/npml; 
    xn=0.33*xxn^3; 
        fi1(ii+1)=xn; 
        fi1(IE+1-ii)=xn; 
        gi2(ii+1)=1/(1+xn); 
        gi2(IE+1-ii)=1/(1+xn); 
        gi3(ii+1)=(1-xn)/(1+xn); 
        gi3(IE+1-ii)=(1-xn)/(1+xn); 
     xxn=(npml+1-ii-0.5)/npml; 
     xn=0.33*xxn^3; 
        gi1(ii)=xn; 
        gi1(IE-1-ii)=xn; 
        fi2(ii)=1/(1+xn); 
        fi2(IE-1-ii)=1/(1+xn); 
        fi3(ii)=(1-xn)/(1+xn); 
        fi3(IE-1-ii)=(1-xn)/(1+xn); 
 end 
         
 for j=1:npml 
    xxn=(npml+1-j)/npml; 
    xn=0.33*xxn^3; 
        fj1(j+1)=xn; 
        fj1(JE+1-j)=xn; 
        gj2(j+1)=1/(1+xn); 
        gj2(JE+1-j)=1/(1+xn); 
        gj3(j+1)=(1-xn)/(1+xn); 
        gj3(JE+1-j)=(1-xn)/(1+xn); 
     xxn=(npml+1-j-0.5)/npml; 
     xn=0.33*xxn^3; 
        gj1(j)=xn; 
        gj1(JE-1-j)=xn; 
        fj2(j)=1/(1+xn); 
        fj2(JE-1-j)=1/(1+xn); 
        fj3(j)=(1-xn)/(1+xn); 
        fj3(JE-1-j)=(1-xn)/(1+xn); 
 end

 for k=1:npml 
    xxn=(npml+1-k)/npml; 
    xn=0.33*xxn^3; 
        fk1(k+1)=xn; 
        fk1(KE+1-k)=xn; 
        gk2(k+1)=1/(1+xn); 
        gk2(KE+1-k)=1/(1+xn); 
        gk3(k+1)=(1-xn)/(1+xn); 
        gk3(KE+1-k)=(1-xn)/(1+xn); 
     xxn=(npml+1-k-0.5)/npml; 
     xn=0.33*xxn^3; 
        gk1(k)=xn; 
        gk1(KE-1-k)=xn; 
        fk2(k)=1/(1+xn); 
        fk2(KE-1-k)=1/(1+xn); 
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        fk3(k)=(1-xn)/(1+xn); 
        fk3(KE-1-k)=(1-xn)/(1+xn); 
 end 

 %E csökkenését ellen rz  változók nullázása 
 maxez=1; 
 maxey=1; 
 maxex=1; 

 %Az iterációk számát meghatározó SARmax értékek 0-zása 
 SARmax1=0; 
 SARmax2=0; 
 SARmax=0; 

%*********************************Fö FDTD hurok kezdete************************************ 
while abs(SARmax-SARmax2)>=(SARmax/100)*hiba  | T<600 %addig végzi a m veletet, amíg az SARmax-ok 
között adott%-nál nagyobb az eltérés, de min. 300-ig 
         
%while maxez>=Eki | maxey>=Eki | maxez>=Eki | T<50    %addig végzi a m veletet, amíg Snsteps által beállított 
érték alá nem esik az E értéke 
           
  %for n=1:NSTEPS,                                    %ha csak bizonyos lépésig akarjuk futtatni a programot 
(while-t kikommentelni!!) 
                    T=T+1                                   %T nyomonköveti az idö változását 
             
            %Forrás (pulzus) 
            pulse=exp(-0.5*((t0-T)/spread)^2); 
                 
            %A input pulzus Fourier transzformációja 
                    real_in=real_in+cos(arg*T)*pulse; 
                    imag_in=imag_in-sin(arg*T)*pulse; 
               
            %Dx mezö számítása 
            for k=2:KE; 
                for j=2:JE 
                    for ii=2:ia-1 
                        curl_h=hz(ii,j,k)-hz(ii,j-1,k)-hy(ii,j,k)+hy(ii,j,k-1); 
                        idxl(ii,j,k)=idxl(ii,j,k)+curl_h; 
                        dx(ii,j,k)=gj3(j)*gk3(k)*dx(ii,j,k)+gj2(j)*gk2(k)*0.5*(curl_h+gi1(ii)*idxl(ii,j,k)); 
                    end 
                end 
            end 
            
            for k=2:KE; 
                for j=2:JE 
                    for ii=ia:ib 
                        curl_h=hz(ii,j,k)-hz(ii,j-1,k)-hy(ii,j,k)+hy(ii,j,k-1); 
                        dx(ii,j,k)=gj3(j)*gk3(k)*dx(ii,j,k)+gj2(j)*gk2(k)*0.5*curl_h; 
                    end 
                end 
            end 
             
            for k=2:KE; 
                for j=2:JE 
                    for ii=ib+1:IE-1 
                        ixh=ii-ib; 
                        curl_h=hz(ii,j,k)-hz(ii,j-1,k)-hy(ii,j,k)+hy(ii,j,k-1); 
                        idxh(ixh,j,k)=idxh(ixh,j,k)+curl_h; 
                        dx(ii,j,k)=gj3(j)*gk3(k)*dx(ii,j,k)+gj2(j)*gk2(k)*0.5*(curl_h+gi1(ii)*idxh(ixh,j,k)); 
                    end 
                end 
   end 
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           %Dy mezö számítása 
            for k=2:KE; 
                for j=2:ja-1 
                    for ii=2:IE 
                        curl_h=hx(ii,j,k)-hx(ii,j,k-1)-hz(ii,j,k)+hz(ii-1,j,k); 
                        idyl(ii,j,k)=idyl(ii,j,k)+curl_h; 
                        dy(ii,j,k)=gi3(ii)*gk3(k)*dy(ii,j,k)+gi2(ii)*gk2(k)*0.5*(curl_h+gj1(j)*idyl(ii,j,k)); 
                    end 
                end 
            end 
            
            for k=2:KE; 
                for j=ja:jb 
                    for ii=2:IE 
                        curl_h=hx(ii,j,k)-hx(ii,j,k-1)-hz(ii,j,k)+hz(ii-1,j,k); 
                        dy(ii,j,k)=gi3(ii)*gk3(k)*dy(ii,j,k)+gi2(ii)*gk2(k)*0.5*curl_h; 
                    end 
                end 
            end 
             
            for k=2:KE; 
                for j=jb+1:JE-1 
                    for ii=2:IE 
                        jyh=j-jb; 
                        curl_h=hx(ii,j,k)-hx(ii,j,k-1)-hz(ii,j,k)+hz(ii-1,j,k); 
                        idyh(ii,jyh,k)=idyh(ii,jyh,k)+curl_h; 
                        dy(ii,j,k)=gi3(ii)*gk3(k)*dy(ii,j,k)+gi2(ii)*gk2(k)*0.5*(curl_h+gj1(j)*idyh(ii,jyh,k)); 
                    end 
                end 
   end 
             
           %Dz mezö számítása 
            for k=2:ka-1 
                for j=2:JE 
                    for ii=2:IE 
                        curl_h=hy(ii,j,k)-hy(ii-1,j,k)-hx(ii,j,k)+hx(ii,j-1,k); 
                        idzl(ii,j,k)=idzl(ii,j,k)+curl_h; 
                        dz(ii,j,k)=gi3(ii)*gj3(j)*dz(ii,j,k)+gi2(ii)*gj2(j)*0.5*(curl_h+gk1(k)*idzl(ii,j,k)); 
                    end 
                end 
            end 
            
            for k=ka:kb; 
                for j=2:JE 
                    for ii=2:IE 
                        curl_h=hy(ii,j,k)-hy(ii-1,j,k)-hx(ii,j,k)+hx(ii,j-1,k); 
                        dz(ii,j,k)=gi3(ii)*gj3(j)*dz(ii,j,k)+gi2(ii)*gj2(j)*0.5*curl_h; 
                    end 
                end 
            end 
             
            for k=kb+1:KE-1 
                for j=2:JE 
                    for ii=2:IE 
                        kzh=k-kb; 
                        curl_h=hy(ii,j,k)-hy(ii-1,j,k)-hx(ii,j,k)+hx(ii,j-1,k); 
                        idzh(ii,j,kzh)=idzh(ii,j,kzh)+curl_h; 
                        dz(ii,j,k)=gi3(ii)*gj3(j)*dz(ii,j,k)+gi2(ii)*gj2(j)*0.5*(curl_h+gk1(k)*idzh(ii,j,kzh)); 
                    end 
                end 
   end 
                  
            %Forrás elhelyezése az antennára 
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                 if TH==90, 
                    dz(icd,jcd,kcd)=pulse; 
                 elseif TH==0, 
                    dy(icd,jcd,kcd)=pulse;   
                 end 

             
           %feszültség a dipól közepén 
             us=-pulse*377*ddx; 
              
             %A feszültség Fourier transzformáltja 
             real_us=real_us+cos(arg*T)*us; 
             imag_us=imag_us-sin(arg*T)*us; 
              

            %E mezö számítása (a PML szélénél az E=0) 
   for k=2:KE-1  
                for j=2:JE-1, 
                    for ii=2:IE-1 
                        ex(ii,j,k)=gax(ii,j,k).*(dx(ii,j,k)-ix(ii,j,k)); 
                        ix(ii,j,k)=ix(ii,j,k)+gbx(ii,j,k).*ex(ii,j,k); 
                        ey(ii,j,k)=gay(ii,j,k).*(dy(ii,j,k)-iy(ii,j,k)); 
                        iy(ii,j,k)=iy(ii,j,k)+gby(ii,j,k).*ey(ii,j,k); 
                        ez(ii,j,k)=gaz(ii,j,k).*(dz(ii,j,k)-iz(ii,j,k)); 
                        iz(ii,j,k)=iz(ii,j,k)+gbz(ii,j,k).*ez(ii,j,k); 
                    end 
                end 
            end 
           
            %E mezö Fourier transzformációja 
            for j=1:JE 
                for ii=1:IE 
                    for k=1:KE 
                            real_ptz(ii,j,k)=real_ptz(ii,j,k)+cos(arg*T)*ez(ii,j,k); 
                            imag_ptz(ii,j,k)=imag_ptz(ii,j,k)-sin(arg*T)*ez(ii,j,k); 
                            real_ptx(ii,j,k)=real_ptx(ii,j,k)+cos(arg*T)*ex(ii,j,k); 
                            imag_ptx(ii,j,k)=imag_ptx(ii,j,k)-sin(arg*T)*ex(ii,j,k); 
                            real_pty(ii,j,k)=real_pty(ii,j,k)+cos(arg*T)*ey(ii,j,k); 
                            imag_pty(ii,j,k)=imag_pty(ii,j,k)-sin(arg*T)*ey(ii,j,k); 
                    end 
                end 
            end 

 %xxxxxxxxx thin antenna módszerhez az egy lépéssel korábbi mágneses terek meg rzésére xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
           %thin monopólnál  
            if mon==1 
                if TH==90, 
              %thin antenna módszerhez az egy lépéssel korábbi mágneses terek meg rzése
                   %Hx az antenna körül 
                      for j=jcd-1:jcd    
                         for k=kcd:kcd+monh 
                            hxr(icd,j,k)=hx(icd,j,k); 
                         end 
                      end 
             
                  %Hy az antenna körül 
                      for ii=icd-1:icd 
                         for k=kcd:kcd+monh 
                            hyr(ii,jcd,k)=hy(ii,jcd,k); 
                         end 
                     end 
                end 
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                if TH==0, 
                   %Hx az antenna körül 
                       for k=kcd-1:kcd    
                         for j=jcd:jcd+monh 
                            hxr(icd,j,k)=hx(icd,j,k); 
                         end 
                       end 
             
                   %Hz az antenna körül 
                       for ii=icd-1:icd 
                          for j=jcd:jcd+monh 
                            hzr(ii,j,kcd)=hz(ii,j,kcd); 
                          end 
                       end   
               end 
           else 
                
          %thin dipólra     
               if TH==90, 
                   %Hx az antenna körül 
                     for j=jcd-1:jcd    
                        for k=kcd-diph:kcd+diph 
                          hxr(icd,j,k)=hx(icd,j,k); 
                        end 
                    end 
             
            %Hy az antenna körül 
                    for ii=icd-1:icd 
                       for k=kcd-diph:kcd+diph 
                           hyr(ii,jcd,k)=hy(ii,jcd,k); 
                       end 
                    end 
               end 

               if TH==0, 
                   %Hx az antenna körül 
                       for k=kcd-1:kcd    
                          for j=jcd-diph:jcd+diph 
                             hxr(icd,j,k)=hx(icd,j,k); 
                          end 
                        end 
             
                   %Hz az antenna körül 
                       for ii=icd-1:icd 
                          for j=jcd-diph:jcd+diph 
                            hzr(ii,j,kcd)=hz(ii,j,kcd); 
                          end 
                       end   
               end 
           end 
%xxxxxxxxx thin antenna módszerhez az egy lépéssel korábbi mágneses terek meg rzésére vége 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx            
                
          %Hx mezö számítása 
            for k=1:KE-1; 
                for j=1:JE-1 
                    for ii=1:ia-1 
                        curl_e=ey(ii,j,k+1)-ey(ii,j,k)-ez(ii,j+1,k)+ez(ii,j,k); 
                        ihxl(ii,j,k)=ihxl(ii,j,k)+curl_e; 
                        hx(ii,j,k)=fj3(j)*fk3(k)*hx(ii,j,k)+fj2(j)*fk2(k)*0.5*(curl_e+fi1(ii)*ihxl(ii,j,k)); 
                    end 
                end 
            end 
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            for k=1:KE-1 
                for j=1:JE-1 
                    for ii=ia:ib 
                        curl_e=ey(ii,j,k+1)-ey(ii,j,k)-ez(ii,j+1,k)+ez(ii,j,k); 
                        hx(ii,j,k)=fj3(j)*fk3(k)*hx(ii,j,k)+fj2(j)*fk2(k)*0.5*curl_e; 
                    end 
                end 
            end 
             
            for k=1:KE-1 
                for j=1:JE-1 
                    for ii=ib+1:IE-1 
                        ixh=ii-ib; 
                        curl_e=ey(ii,j,k+1)-ey(ii,j,k)-ez(ii,j+1,k)+ez(ii,j,k); 
                        ihxh(ixh,j,k)=ihxh(ixh,j,k)+curl_e; 
                        hx(ii,j,k)=fj3(j)*fk3(k)*hx(ii,j,k)+fj2(j)*fk2(k)*0.5*(curl_e+fi1(ii)*ihxh(ixh,j,k)); 
                    end 
                end 
   end 
                
            %Hy mezö számítása 
            for k=1:KE-1 
                for j=1:ja-1 
                    for ii=1:IE-1 
                        curl_e=ez(ii+1,j,k)-ez(ii,j,k)-ex(ii,j,k+1)+ex(ii,j,k); 
                        ihyl(ii,j,k)=ihyl(ii,j,k)+curl_e; 
                        hy(ii,j,k)=fi3(ii)*fk3(k)*hy(ii,j,k)+fi2(ii)*fk2(k)*0.5*(curl_e+fj1(j)*ihyl(ii,j,k)); 
                    end 
                end 
            end 
            
            for k=1:KE-1 
                for j=ja:jb 
                    for ii=1:IE-1 
                        curl_e=ez(ii+1,j,k)-ez(ii,j,k)-ex(ii,j,k+1)+ex(ii,j,k); 
                        hy(ii,j,k)=fi3(ii)*fk3(k)*hy(ii,j,k)+fi2(ii)*fk2(k)*0.5*curl_e; 
                    end 
                end 
            end 
             
            for k=1:KE-1; 
                for j=jb+1:JE-1 
                    for ii=1:IE-1 
                        jyh=j-jb; 
                        curl_e=ez(ii+1,j,k)-ez(ii,j,k)-ex(ii,j,k+1)+ex(ii,j,k); 
                        ihyh(ii,jyh,k)=ihyh(ii,jyh,k)+curl_e; 
                        hy(ii,j,k)=fi3(ii)*fk3(k)*hy(ii,j,k)+fi2(ii)*fk2(k)*0.5*(curl_e+fj1(j)*ihyh(ii,jyh,k)); 
                    end 
                end 
   end 
             
            %Hz mezö számítása 
            for k=1:ka-1 
                for j=1:JE-1 
                    for ii=1:IE-1 
                        curl_e=ex(ii,j+1,k)-ex(ii,j,k)-ey(ii+1,j,k)+ey(ii,j,k); 
                        ihzl(ii,j,k)=ihzl(ii,j,k)+curl_e; 
                        hz(ii,j,k)=fi3(ii)*fj3(j)*hz(ii,j,k)+fi2(ii)*fj2(j)*0.5*(curl_e+fk1(k)*ihzl(ii,j,k)); 
                    end 
                end 
            end 
            



122 Mellékletek

            for k=ka:kb; 
                for j=1:JE-1 
                    for ii=1:IE-1 
                        curl_e=ex(ii,j+1,k)-ex(ii,j,k)-ey(ii+1,j,k)+ey(ii,j,k); 
                        hz(ii,j,k)=fi3(ii)*fj3(j)*hz(ii,j,k)+fi2(ii)*fj2(j)*0.5*curl_e; 
                    end 
                end 
            end 
             
            for k=kb+1:KE-1 
                for j=1:JE-1 
                    for ii=1:IE-1 
                        kzh=k-kb; 
                        curl_e=ex(ii,j+1,k)-ex(ii,j,k)-ey(ii+1,j,k)+ey(ii,j,k); 
                        ihzh(ii,j,kzh)=ihzh(ii,j,kzh)+curl_e; 
                        hz(ii,j,k)=fi3(ii)*fj3(j)*hz(ii,j,k)+fi2(ii)*fj2(j)*0.5*(curl_e+fk1(k)*ihzh(ii,j,kzh)); 
                    end 
                end 
   end 

%xxxxxxxxxxx thin antenna módszer kezdete xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
           %thin monopólnál  
            if mon==1 
                if TH==90, 
                  %Hx az antenna körül 
                   for j=jcd-1:jcd    
                      for k=kcd:kcd+monh 
                         hx(icd,j,k)=hxr(icd,j,k)+0.5*(ey(icd,j,k+1)-ey(icd,j,k)-gap*ez(icd,j+1,k)+gap*ez(icd,j,k)); 
                      end 
                   end 
             
     %Hy az antenna körül 
     for ii=icd-1:icd 
                        for k=kcd:kcd+monh 
                            hy(ii,jcd,k)=hyr(ii,jcd,k)+0.5*(ex(ii,jcd,k)-ex(ii,jcd,k+1)+gap*ez(ii+1,jcd,k)-gap*ez(ii,jcd,k)); 
                        end 
     end 

                    %gap áram számítása 
                    is=(hx(icd,jcd-1,kcd)-hx(icd,jcd,kcd)+hy(icd,jcd,kcd)-hy(icd-1,jcd,kcd))*ddx; 
                end 
                     
                if TH==0, 
                      %Hx az antenna körül 
                       for k=kcd-1:kcd    
                           for j=jcd:jcd+monh 
                               hx(icd,j,k)=hxr(icd,j,k)+0.5*(gap*ey(icd,j,k+1)-gap*ey(icd,j,k)-ez(icd,j+1,k)+ez(icd,j,k)); 
                           end 
                       end 
                     
                       %Hz az antenna körül 
                       for ii=icd-1:icd 
                           for j=jcd:jcd+monh 
                              hz(ii,j,kcd)=hzr(ii,j,kcd)+0.5*(ex(ii,j+1,k)-ex(ii,j,k)-gap*ey(ii+1,j,k)+gap*ey(ii,j,k)); 
                          end 
                       end 

                       %gap áram számítása 
                       is=(-hz(icd,jcd,kcd)+hz(icd-1,jcd,kcd)+hx(icd,jcd,kcd)-hx(icd,jcd,kcd-1))*ddx; 
                        
                  end 
                 
            else 
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           %thin dipólra     
              if TH==90, 
                  %Hx az antenna körül 
                     for j=jcd-1:jcd    
                        for k=kcd-diph:kcd+diph 
                          hx(icd,j,k)=hxr(icd,j,k)+0.5*(ey(icd,j,k+1)-ey(icd,j,k)-gap*ez(icd,j+1,k)+gap*ez(icd,j,k)); 
                        end 
                    end 
                     
                    %Hy az antenna körül 
                    for ii=icd-1:icd 
                       for k=kcd-diph:kcd+diph 
                           hy(ii,jcd,k)=hyr(ii,jcd,k)+0.5*(ex(ii,jcd,k)-ex(ii,jcd,k+1)+gap*ez(ii+1,jcd,k)-gap*ez(ii,jcd,k)); 
                       end 
                    end 

                     %gap áram számítása 
                     is=(hx(icd,jcd-1,kcd)-hx(icd,jcd,kcd)+hy(icd,jcd,kcd)-hy(icd-1,jcd,kcd))*ddx; 
                 end 
                                         
               if TH==0, 
                   %Hx az antenna körül 
                     for k=kcd-1:kcd    
                        for j=jcd-diph:jcd+diph 
                           hx(icd,j,k)=hxr(icd,j,k)+0.5*(gap*ey(icd,j,k+1)-gap*ey(icd,j,k)-ez(icd,j+1,k)+ez(icd,j,k)); 
                        end 
                     end 
                 
                    %Hz az antenna körül 
                    for ii=icd-1:icd 
                       for j=jcd-diph:jcd+diph 
                           hz(ii,j,kcd)=hzr(ii,j,kcd)+0.5*(ex(ii,j+1,k)-ex(ii,j,k)-gap*ey(ii+1,j,k)+gap*ey(ii,j,k)); 
                       end 
                    end 

                    %gap áram számítása 
                    is=(-hz(icd,jcd,kcd)+hz(icd-1,jcd,kcd)+hx(icd,jcd,kcd)-hx(icd,jcd,kcd-1))*ddx; 
                end 
            end 
%xxxxxxxxxxxxxxx thin antenna módszer vége xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
             
        %gap áram Fourier transzformációja 
                    real_is=real_is+cos(arg*T)*is; 
                    imag_is=imag_is-sin(arg*T)*is; 

  % %Workplace mentése programfutás megszakadás esetére  
  %      if mod(T,kk)==0     
  %      save([file_nn,int2str(kk)]); 
  %      end 
  %                                  
  %     surf(1:JE,1:IE,ez(:,:,kc))                  %movie-hoz 
  %     axis([0 JE 0 IE -.05 .05]) 
  %                      
  %             M(T) = getframe;                            %move-hoz 

                                    %meghatározza a max. E tér értékét 
                    maxez=max(max(max(ez))) 
     maxey=max(max(max(ey))) 
     maxex=max(max(max(ex))) 
                   
        %end 
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  %movie(M)                                    %move-hoz 

% ***************************************Fö hurok 
vége********************************************************** 

%***********************************Térjellemzök 
számítása****************************************************** 

if mod(T,kk)==0 %vegyen mintát adott id közönként az SARmax-ból összehasonlítás céljából 
                         
                    %A beesö pulzus és a teljes mezö Fourier amplitudója és fázisa 

                        amp_in=sqrt((imag_in)^2+(real_in)^2); 
                        phase_in=atan2(imag_in,real_in); 
                         
     %terek 0-zása                       
                        Ex=zeros(IE,JE,KE); 
                        Ey=zeros(IE,JE,KE); 
                        Ez=zeros(IE,JE,KE); 

     %Tér számítása skálázási frekvencia nélkül 

     for ii=1:IE 
                            for j=1:JE 
                                for k=1:KE 
                                        Ez(ii,j,k)=(1/amp_in)*sqrt(real_ptz(ii,j,k)^2+imag_ptz(ii,j,k)^2)*(1/sqrt(epsz/muz)); 
                                        phaseez(ii,j,k)=atan2(imag_ptz(ii,j,k),real_ptz(ii,j,k))-phase_in; 
                                         
                                        Ey(ii,j,k)=(1/amp_in)*sqrt(real_pty(ii,j,k)^2+imag_pty(ii,j,k)^2)*(1/sqrt(epsz/muz)); 
                                        phaseey(ii,j,k)=atan2(imag_pty(ii,j,k),real_pty(ii,j,k))-phase_in; 
                                         
                                        Ex(ii,j,k)=(1/amp_in)*sqrt(real_ptx(ii,j,k)^2+imag_ptx(ii,j,k)^2)*(1/sqrt(epsz/muz)); 
                                        phaseex(ii,j,k)=atan2(imag_ptx(ii,j,k),real_ptx(ii,j,k))-phase_in; 
                                                            
     %                     
Hz(ii,j,k)=(1/amp_in)*sqrt(real_hz(ii,j,k)^2+imag_hz(ii,j,k)^2); 
     %                     phasehz(ii,j,k)=atan2(imag_hz(ii,j,k),real_hz(ii,j,k))-
phase_in; 
     %                      
     %                     
Hy(ii,j,k)=(1/amp_in)*sqrt(real_hy(ii,j,k)^2+imag_hy(ii,j,k)^2); 
     %                     phasehy(ii,j,k)=atan2(imag_hy(ii,j,k),real_hy(ii,j,k))-
phase_in; 
     %                      
     %                     
Hx(ii,j,k)=(1/amp_in)*sqrt(real_hx(ii,j,k)^2+imag_hx(ii,j,k)^2); 
     %                     phasehx(ii,j,k)=atan2(imag_hx(ii,j,k),real_hx(ii,j,k))-
phase_in; 
                                end 
                            end 
                        end 

     %    %impedanci számítása a terekb l ellen rzésképp  
     %     
Hyk1=Hy(icd,jcd,kcd)*(cos(phasehy(icd,jcd,kcd))+i*sin(phasehy(icd,jcd,kcd))); 
     %     Hyk2=Hy(icd-1,jcd,kcd)*(cos(phasehy(icd-
1,jcd,kcd))+i*sin(phasehy(icd-1,jcd,kcd))); 
     %      
     %     
Hxk1=Hx(icd,jcd,kcd)*(cos(phasehx(icd,jcd,kcd))+i*sin(phasehx(icd,jcd,kcd))); 
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     %     Hxk2=Hx(icd,jcd-1,kcd)*(cos(phasehx(icd,jcd-
1,kcd))+i*sin(phasehx(icd,jcd-1,kcd))); 
     %      
     %     Igap=(+Hyk1-Hyk2-Hxk1+Hxk2)*ddx; 
     %     Ugap=-
Ez(icd,jcd,kcd)*(cos(phaseez(icd,jcd,kcd))+i*sin(phaseez(icd,jcd,kcd)))*ddx; 
     %      
     %     Zgap=Ugap/Igap 
                         
                        %impedancia számítása az áramból 
                        Iss=(1/amp_in)*sqrt(real_is^2+imag_is^2); 
                        phaseIss=atan2(imag_is,real_is)-phase_in; 
                         
                        Uss=(1/amp_in)*sqrt(real_us^2+imag_us^2); 
                        phaseUss=atan2(imag_us,real_us)-phase_in; 

                         
                        Is=Iss*(cos(phaseIss)+i*sin(phaseIss)); 
                        Us=Uss*(cos(phaseUss)+i*sin(phaseUss)); 
                         
                        ZgapI=Us/Is 
                         
                        Pr=0.5*real(Us*conj(Is));  %az aktuális sugárzási teljesítmény számítása 

     % %*************************************SAR 
számítása************************************************************* 

     %SAR számítása az egyes cellákban, normálva a kívánt 
     %sugárzási teljesítményre 

     load(file_nnn)  %szigma és ro beloadolása az SAR kiszámításához 
      
                    SAR=zeros(IE,JE,KE); 
                     
                        for ii=ia:ib 
                            for j=ja:jb 
                                for k=ka:kb 
                                     if sigma(ii,j,k)<100 & sigma(ii,j,k)>0.01    %hogy a fémet és a m ag-ot ne számítsa bele 
                                         
SAR(ii,j,k)=sigma(ii,j,k)*(Ex(ii,j,k)^2+Ey(ii,j,k)^2+Ez(ii,j,k)^2)/(2*ro(ii,j,k))*(atlagtelj/Pr); 
                                     end 
                                end 
                            end 
                        end 

     %A max SAR értékének és helyének megkeresése 
     SARmax=0; 
                     
     for ii=ia:ib 
                        for j=ja:jb 
                            for k=ka:kb 
                                if SAR(ii,j,k)>=SARmax 
                                    SARmax=SAR(ii,j,k); 
                                    isarmax=ii; 
                                    jsarmax=j; 
                                    ksarmax=k; 
                                end 
                            end 
                        end 
     end 
                    
                    SARmax2=SARmax1; % a régi SARmax megtartása a következ  mintavételig az összehasonlítás miatt 
                    SARmax1=SARmax;     
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     SARmax     %SAR max értéke 
     isarmax    %SAR max értékének helye 
     jsarmax 
     ksarmax 
                     
                    SARmax2 
                     
                   if abs(SARmax-SARmax2)>=(SARmax/100)*hiba  %ha nagy a két mintavételi SARmax közt a 
különbség, akkor memóriafelszabadítás miatt törölje a változókat 
                        clear SAR ro sigma Ex Ey Ez 
                   end 
                    
               end 
                    
end

%SAR átlagolások 

ivox=isarmax;   %kiindulási pont a max. SAR értéke és helye 
jvox=jsarmax; 
kvox=ksarmax; 

%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10g-os átlagolás xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   

mg10=0.01;   %az átlagolási tömeg 
nn=0;        %kiindulási pont változója 
vu10=vu+1;   %az üres cellák térfogata (az induló while miatt nagyobb a beállított térfogat értéknél)    

while vu<vu10 

    ivox=ivox+inov*nn; %ha túl nagy az üres voxelek aránya 1-gyel beljebb lép i irányban. 
    nn=nn+1; 
    mc10=0;       %a 10 g-nál kisebb bels  kocka tömege 
    n=0; 
   while mc10<mg10 
                        isar10a=ivox-n; 
                        isar10f=ivox+n; 
                        jsar10a=jvox-n; 
                        jsar10f=jvox+n; 
                        ksar10a=kvox-n; 
                        ksar10f=kvox+n; 
                         
                        n=n+1; 
                         
                        vl10=0; 
                        mc10=0; 
                        SAR10g=0; 
                        pc10=0;     %10 g-nál könnyebb kockában elnyelt teljesítmény 
                        vures10=0;  %üres cellák térfogata 
                        ml10=0;     %a 10 g-nál könyebb kocka köré rakott új layer tömege 
      mc10=0;     %a 10 g-nál könnyebb kocka tömege 
      ml10e=0;    %a 10 g-nál nehezebb kocka tömege 
      pl0e=0;      %10 g-nál nehezebb kockában elnyelt teljesítmény 
                         
                     for ii=isar10a:isar10f    
                         for j=jsar10a:jsar10f  
                             for k=ksar10a:ksar10f  
                                   mc10=mc10+ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                                end 
                         end 
                     end 
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   end 

   if mc10>mg10 
                isar10a=isar10a+1; 
                isar10f=isar10f-1; 
                jsar10a=jsar10a+1; 
                jsar10f=jsar10f-1; 
                ksar10a=ksar10a+1; 
                ksar10f=ksar10f-1; 
                 
                mc10=0; 
                             
                     for ii=isar10a:isar10f    
                         for j=jsar10a:jsar10f  
                             for k=ksar10a:ksar10f  
                                  mc10=mc10+ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                             end 
                         end 
                     end 
             end 
              
             for ii=isar10a:isar10f    
                 for j=jsar10a:jsar10f  
                     for k=ksar10a:ksar10f  
                           pc10=pc10+SAR(ii,j,k)*ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                     end 
                 end 
             end 
                                 
          for ii=isar10a-1:isar10f+1    
                 for j=jsar10a-1:jsar10f+1  
                     for k=ksar10a-1:ksar10f+1  
                          ml10e=ml10e+ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                          pl0e=pl0e+SAR(ii,j,k)*ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                          if ro(ii,j,k)<1.5 
                              vures10=vures10+ddx^3; %az üres cellák térfogata 
                          end 
                    end 
                 end 
   end 
             
           pl10=pl0e-pc10; 
   ml10=ml10e-mc10; 

   SAR10g=(pc10+pl10*(mg10-mc10)/ml10)/mg10; 

   %az üres cellák térfogatának aránya az összeshez viszonyítva 
   vu10=vures10*100/((isar10f+2-(isar10a-1))*ddx)^3; %+2, mivel a teljes térfogat a 
különbség +1 
end

%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10g-os átlagolás vége xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1g-os átlagolás xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
mg1=0.001;   %az átlagolási tömeg 
nn=0; 
vu1=vu+1; 

ivox=isarmax; 
jvox=jsarmax; 
kvox=ksarmax; 
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while vu<vu1 

    ivox=ivox+inov*nn; 
    nn=nn+1; 
    mc1=0; 
    n=0; 
   while mc1<mg1 
                        isar1a=ivox-n; 
                        isar1f=ivox+n; 
                        jsar1a=jvox-n; 
                        jsar1f=jvox+n; 
                        ksar1a=kvox-n; 
                        ksar1f=kvox+n; 
                         
                        n=n+1; 

                        mc1=0; 
                        SAR1g=0; 
                        pc1=0; 
                        vures1=0; 
                        ml1=0; 
      mc1=0; 
      ml1e=0; 
      ple=0; 
                         
                     for ii=isar1a:isar1f    
                         for j=jsar1a:jsar1f  
                             for k=ksar1a:ksar1f  
                                   mc1=mc1+ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                                end 
                         end 
                     end 
                         
   end 

   if mc1>mg1 
                isar1a=isar1a+1; 
                isar1f=isar1f-1; 
                jsar1a=jsar1a+1; 
                jsar1f=jsar1f-1; 
                ksar1a=ksar1a+1; 
                ksar1f=ksar1f-1; 
                 
                mc1=0; 
                       
                     for ii=isar1a:isar1f    
                         for j=jsar1a:jsar1f  
                             for k=ksar1a:ksar1f  
                                  mc1=mc1+ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                             end 
                         end 
                     end 
             end 
              
             for ii=isar1a:isar1f    
                 for j=jsar1a:jsar1f  
                     for k=ksar1a:ksar1f  
                           pc1=pc1+SAR(ii,j,k)*ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                     end 
                 end 
             end 
                                 
          for ii=isar1a-1:isar1f+1    
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                 for j=jsar1a-1:jsar1f+1  
                     for k=ksar1a-1:ksar1f+1  
                          ml1e=ml1e+ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                          ple=ple+SAR(ii,j,k)*ro(ii,j,k)*ddx^3; 
                          if ro(ii,j,k)<1.5 
                              vures1=vures1+ddx^3; %az üres cellák térfogata 
                          end 
                    end 
                 end 
   end 
             
      pl1=ple-pc1; 
   ml1=ml1e-mc1; 

   SAR1g=(pc1+pl1*(mg1-mc1)/ml1)/mg1; 

   %az üres cellák térfogatának aránya az összeshez viszonyítva 
   vu1=vures1*100/((isar1f+2-(isar1a-1))*ddx)^3; %+2, mivel a teljes térfogat a különbség 
+1
end

%xxxxxxxxxxxxxx 1g-os átlagolás vége xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
isarmax 
jsarmax 
ksarmax 
SARmax 
SAR1g
vu1 
SAR10g 
vu10 
%SARmax-ok síkjában az SAR ábrázolása 
figure 
SARmaxf=SAR(isarmax,:,:); 
SARmaxfugg=squeeze(SARmaxf); 
pcolor(SARmaxfugg),shading interp;colorbar; 
daspect([1,1,1]); 

figure 
SARmaxv=SAR(:,jsarmax,:); 
SARmaxvizsz=squeeze(SARmaxv); 
pcolor(SARmaxvizsz),shading interp;colorbar; 

figure 
SARmaxv2=SAR(:,:,ksarmax); 
SARmaxvizsz2=squeeze(SARmaxv2); 
pcolor(SARmaxvizsz2),shading interp;colorbar; 
daspect([1,1,1]); 

%A fej metszetének megjelenítése a ksarmax síkjában 
figure 
image(gaz(:,:,ksarmax)*10) 
daspect([1,1,1]); 

% %******************************Jellemzök kiíratása******************************************* 
%
save([file_n,int2str(1)],'Ez_vs_y','Ez_vs_x','Ey_vs_z','Ez','Ey','Ex','ddx','dt','IE','JE','KE','kc','jc','ic','SAR_atlag','SAR
_ij','SAR','ro','NSTEPS','epsilon','sigma','radius','Esk','fsk','gaz','gay','gax','freq');  
eval(['save 
VALID',num2str(VALID),'_TH',num2str(TH),'_szemuv',num2str(szemuv),'_imp',num2str(imp),'_mon',num2str(mo
n),'_ddx',num2str(ddx*1000),'_freq',num2str(freq/1e6),'_hiba',num2str(hiba),'_ra',num2str(ra*1000),'_atlagtelj',num
2str(atlagtelj),'.mat']);  %workplace mentése a program teljes lefutásakor 
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M3. sz. melléklet: Fejmodell generálását végz  program (fej.m) 

function [Dalap]=fej() 
%Fejmodell szemüveggel, mobiltelefon vízszintesen ill. függ legesen 

global TH ddx cfeny freq szemuv mon imp 
global icd jcd kcd monh diph VALID kh jh ih ktel jtel itel kep 

%A telefon helyzete 
%ha TH=90, akkor a telefont függ legesen tartja 
%ha TH=0, akkor vízszintesen 
%minden más esetben telefon nélkül 

%A szemüveg felhelyezése 
%ha szemuv=1, van szemuveg, ha más nincs 

%Ha VALID=0 akkor normál futtatás emberfejjel, ha 1 akkor Nikita gömb, ha 2 akkor OSSKI hasábos teszt  

if VALID==0;         %futtatás emberfejjel 
             
  %modell beolvasása bináris file-ból 
  fid = fopen('ember_2mm.raw','r');  %az emberfej beolvasása 
  A = fread(fid); 

 %************************************************************************************
******************** 

  %a teljes modellb l a fejrész beolvasása mátrixba 
  z=1; 
  k=150; 
  j=1; 
  i=1; 

  for k=150:-1:1 
            for j=1:170 
                for i=1:293 
                    D(i,j,k)=A(z); 
                    z=z+1; 
                end 
            end 
  end 

  %a csonkolt modellb l a vállrész levágása 
  Dcs=D(95:215,20:145,30:150); 

  %8-layeres ABC-vel +2 layer légréssel növelt mátrix 0-val feltöltése 
  Dalap=zeros(140,145,140); 

  %A Dcs rátöltése a kinullázott Dalapra 
  %A modell origója szembe néz  fejnél jobb oldalon elöl-alul. 
  for k=10:129 
            for j=10:134 
                for i=10:129; 
                    Dalap(i,j,k)=Dcs(i-9,j-9,k-9); 
                end 
            end 
  end 

   elseif VALID==1 
  %************************************************************************** 
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  %************************************************************************** 
  %TESZT!!!!!  Nikita és Piuzzi gömbjére 
  %r=40-es agyekvivalens gömb (átmér  20 cm) 
  %************************************************************************** 
  %************************************************************************** 
  %a hangszóró elhelyezkedési pontja cellában 
           
        if TH==90 
      kh=56; 
            jh=67; 
            ih=23;  
        elseif TH==0 
      kh=55; 
            jh=56; 
            ih=23; 
        end 
         

  %************************************************************************** 
  %************************************************************************** 

  Dalap=zeros(194,120,120);%nikita i=120, piuzzi 194 
  icg=144; %nikita 70 piuzzi 144 
  jcg=60; 
  kcg=60; 

  %gömb azonos anyagú kockákból 
    for k=1:120  
               for j=1:120 
                   for ii=1:194      %nikita 120 piuzzi 194 
                       xdist=icg-ii+0.5; 
                       ydist=jcg-j+0.5; 
                       zdist=kcg-k+0.5; 
                       dist=sqrt(xdist^2+ydist^2+zdist^2); 
                          if dist<=40 
                             Dalap(ii,j,k)=160; 
                          end 
                    end 
               end 
     end  
     
     %************************************************************************** 
  %************************************************************************** 

    elseif VALID==2  
  %************************************************************************** 
  %************************************************************************** 
  %TESZT!!!!! hasábra 
  %OSSKI mérés 
  %************************************************************************** 
  %************************************************************************** 
  %a hangszóró elhelyezkedési pontja cellában 
  kh=55; 
  jh=45; 
  ih=72; 
  %************************************************************************** 
  %************************************************************************** 

  Dalap=zeros(110,80,120);%i=110 
  icg=46  
  jcg=40 
  kcg=60 
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  %hasáb paraméterei 
  hai=0.130/ddx;             %hasáb hossza cellákban 
  haj=0.110/ddx;             %hasáb szélessége cellákban 
  hak=0.135/ddx;             %hasáb magassága cellákban 

  hfal=0.005/ddx;             %hasáb falvastagsága cellákban 

  foi=0.1/ddx;         
  foj=haj-2*hfal;     %a tégelyben csak 10 cm-ig volt folyadék 
  fok=hak-2*hfal;     %a hasábban lév  folyadék geometriai méretei 

  %hasáb paramétereinek becslése 
  for k=round(kcg-hak/2):round(kcg+hak/2)-1 
        for j=round(jcg-haj/2):round(jcg+haj/2)-1 
             for ii=round(icg-hai/2):round(icg+hai/2)-1 
                  Dalap(ii,j,k)=250; 
              end 
        end 
   end 
     
   %folyadék 
  for k=round(kcg-fok/2):round(kcg+fok/2)-1 
        for j=round(jcg-foj/2):round(jcg+foj/2)-1 
             for ii=round(icg-hai/2+hfal):round(icg+hai/2-hfal)-1 
                  Dalap(ii,j,k)=280; %spec folyadék ID-je 
              end 
        end 
   end 
    
   % a tet  üres 
   for k=round(kcg-fok/2):round(kcg+fok/2)-1 
       for j=round(jcg-foj/2):round(jcg+foj/2)-1 
           for ii=round(icg-hai/2)-2:round(icg+hai/2-hfal-foi) 
                Dalap(ii,j,k)=0; 
           end 
       end 
   end 
      
     %************************************************************************** 
  %************************************************************************** 
   end 

clear Dcs D A fid  

%szemüveg modellezése 
if szemuv==1 

   % Szemüveg 
   for k=67:82 
                for j=15 
                    for i=73:97 
                        Dalap(i,j,k)=100; 
                    end 
                end 
   end 

   for k=68:81 
                for j=15 
                    for i=74:96 
                        Dalap(i,j,k)=250; 
                    end 
                end 
   end 
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   for k=67:82 
                for j=15 
                    for i=35:57 
                        Dalap(i,j,k)=100; 
                    end 
                end 
   end 

   for k=68:81 
                for j=15 
                    for i=36:56 
                        Dalap(i,j,k)=250; 
                    end 
                end 
   end 

   for k=75 
                for j=15 
                    for i=58:72 
                        Dalap(i,j,k)=100; 
                    end 
                end 
   end 

   for k=75 
                for j=15:95 
                    for i=107 
                        Dalap(i,j,k)=100; 
                    end 
                end 
   end 

   for k=75 
                for j=15:95 
                    for i=24 
                        Dalap(i,j,k)=100; 
                    end 
                end 
   end 

   for k=75 
                for j=15 
                    for i=97:105 
                        Dalap(i,j,k)=100; 
                    end 
                end 
   end 

   for k=75 
                for j=15 
                    for i=24:35 
                        Dalap(i,j,k)=100; 
                    end 
                end 
   end 
 end 

%implantátum behelyezése a mobilos oldalon a fül fölé  
if imp==1 
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       impy=80; %az implantátum középpontja az y-z síkban 
       impz=70; 
        
  for k=1:140  
           for j=1:145 
             for ii=85:140 %kb csak a mobilos oldalon cserélje a csontot     
                 yimpdist=impy-j; 
                 zimpdist=impz-k; 
                 dist=sqrt(yimpdist^2+zimpdist^2); 
                    if dist<=0.05/ddx %r=5 cm-es implantátum 
                        if Dalap(ii,j,k)==111 | Dalap(ii,j,k)==209 | Dalap(ii,j,k)==253    
                             Dalap(ii,j,k)=100; 
                         end 
                          
%      % xxxxxxxxxxxx Az implantátum megjelenítése  %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
%                          if Dalap(ii,j,k)==143 | Dalap(ii,j,k)==5 
%                              Dalap(ii,j,k)=0; 
%                          end 
%                          %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                     end 
              end 
           end 
    end  
 end 

 %a telefon modellezése 
 monh=round(cfeny/freq/4/ddx-0.5);      %labda/2-es dipól  fél hossza (monopól)cellákban, -0.5 a középs  cella 
miatt 

 if mon==1 
  %A negyedhullámú monopól telefonnal 

  if TH==90 
             
                    kt=ktel/ddx;                    % telefon paraméterei cellában 
                    jt=jtel/ddx; 
                    it=itel/ddx;   

     ja=round(jh-jt/2); jf=round(jh+jt/2); 
     ka=round(kh-kt*9/10); kf=round(kh+kt/10); 
                    it=round(it); 

     %szigeteloreteg a telefon fül kapcsolatnal (250 a m anyag ID száma a 
modellben) 

     for k=ka:kf 
                        for j=ja:jf 
                            for i=ih 
                                Dalap(i,j,k)=250; 
                            end 
                        end 
     end 

     for k=ka:kf 
                        for j=ja:jf 
                            for i=ih+1:ih+round(it)-1 
                                Dalap(i,j,k)=100; 
                            end 
                        end 
     end 

                    %Antenna táplálási pont 
     icd=ih+it-1          
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     jcd=ja+1  
     kcd=kf+1 
                     
     %Antenna 
     for k=kf+2:kf+1+monh               %légrés miatt +2, +1 hogy ne legyen 
egy cellával hosszabb a monopól 
                        for j=jcd         
                            for i=icd 
                                Dalap(i,j,k)=100; 
                            end 
                        end 
     end 
                      
  end 

  if TH==0 
             
                   kt=jtel/ddx;                    % telefon paraméterei cellában 
                   jt=ktel/ddx; 
                   it=itel/ddx;            
              
     ka=round(kh-kt/2); kf=round(kh+kt/2); 
     ja=round(jh-jt*9/10); jf=round(jh+jt/10); 
                    it=round(it); 

     %szigeteloreteg a telefon fül kapcsolatnal (250 a m anyag ID száma a 
modellben) 

     for k=ka:kf 
                        for j=ja:jf 
                            for i=ih 
                                Dalap(i,j,k)=250; 
                            end 
                        end 
     end 

     for k=ka:kf 
                        for j=ja:jf 
                            for i=ih+1:ih+round(it)-1 
                                Dalap(i,j,k)=100; 
                            end 
                        end 
     end 

                    %Antenna táplálási pont 
     icd=ih+it-1 
     jcd=jf+1  
     kcd=kf 
                     
     %Antenna 
     for k=kcd 
                        for j=jf+2:(jf+1)+monh          %légrés miatt +2, +1 hogy ne legyen egy cellával hosszabb a monopól 
                            for i=icd 
                                Dalap(i,j,k)=100; 
                            end 
                        end 
     end 
            end 
     else 
                  
  %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          %ellen rzés dipólra (a monopól tükrözése) 
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          if TH==0 
           
                   kt=jtel/ddx;                    % telefon paraméterei cellában 
                   jt=ktel/ddx; 
                   it=itel/ddx;            
              
     ka=round(kh-kt/2); kf=round(kh+kt/2); 
     ja=round(jh-jt*9/10); jf=round(jh+jt/10); 
                    it=round(it); 
                         
        %Antenna táplálási pont 
     icd=ih+1+round(it/2) 
     jcd=jf+1  
     kcd=kf-1 
                     
                    for k=kcd 
                        for j=jf+1-monh:jf+1+monh           
                            for i=icd 
                                Dalap(i,j,k)=100; 
                            end 
                        end 
     end 

                    Dalap(icd,jcd,kcd)=0; 
           end 
                     
           if TH==90, 
                
                    kt=ktel/ddx;                    % telefon paraméterei cellában 
                    jt=jtel/ddx; 
                    it=itel/ddx;   

     ja=round(jh-jt/2); jf=round(jh+jt/2); 
     ka=round(kh-kt*9/10); kf=round(kh+kt/10); 
                    it=round(it); 

     %Antenna táplálási pont 
     icd=ih+1+round(it/2) 
     jcd=ja+1  
     kcd=kf+1 
                     
                    for k=kf+1-monh:kf+1+monh               %légrés miatt +2 
                        for j=jcd         
                            for i=icd 
                                Dalap(i,j,k)=100; 
                            end 
                        end 
     end 
                     
                    Dalap(icd,jcd,kcd)=0; 
                     
      end 
        end 
    %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

% A fej megjelenítése 
if kep==1; 
  figure 
  Dcsalap = smooth3(Dalap); 
  hiso = patch(isosurface(Dcsalap,5),... 
            'FaceColor',[1,.75,.65],... 
            'EdgeColor','none'); 
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  hcap = patch(isocaps(Dalap,5),... 
            'FaceColor','interp',... 
            'EdgeColor','none'); 

  view(225,10)  
  %axis []  
  daspect([1,1,1]) 

  lightangle(225,10);  
  set(gcf,'Renderer','zbuffer'); lighting phong 
  isonormals(Dcsalap,hiso) 
  set(hcap,'AmbientStrength',.6) 
  set(hiso,'SpecularColorReflectance',0,'SpecularExponent',50) 
 end 

% % % %axis([0 145 0 140 0 140]) 
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M4. sz. melléklet: A szövetek elektromos tulajdonságait a geometria pontjaihoz rendel
program (csere.m) 

%A csonkolt embermodell szöveteinek ID számait s r ség, permittivitás, vezet képesség és 
%gax értékeire cseréli 
function [gax,gbx,gay,gby,gaz,gbz] = csere() 

global dt epsz freq ddx TH icd jcd kcd monh mon 

[Dalap]=fej; 

ro=Dalap; 
eps=Dalap;
sigma=Dalap; 

  % S r ség (ID 100 a fém!!, ID=250 minden m anyag, ID=280 spec OSSKI folyadék jellemz i)
ro(find(ro==0))=0.00130000*1000; 

  ro(find(ro==1))=0.00130000*1000; 
  ro(find(ro==2))=1.01*1000; 
  ro(find(ro==3))=1.01*1000; 
  ro(find(ro==4))=1.07*1000; 
  ro(find(ro==5))=0.916*1000; 
  ro(find(ro==6))=1.04*1000; 
  ro(find(ro==7))=1.04*1000; 
  ro(find(ro==8))=1.03*1000; 
  ro(find(ro==11))=1.038*1000; 
  ro(find(ro==17))=1.04685*1000; 
  ro(find(ro==25))=1.0298*1000; 
  ro(find(ro==30))=1.038*1000; 
  ro(find(ro==48))=1.05*1000; 
  ro(find(ro==49))=1.05*1000; 
  ro(find(ro==65))=1.04*1000; 
  ro(find(ro==68))=1.03*1000; 
  ro(find(ro==88))=1.03*1000; 

ro(find(ro==100))=7.86*1000; 
  ro(find(ro==108))=1.0541*1000; 
  ro(find(ro==110))=1.038*1000; 
  ro(find(ro==111))=1.99*1000; 
  ro(find(ro==133))=1.097*1000; 
  ro(find(ro==142))=1.22*1000; 
  ro(find(ro==143))=1.125*1000; 
  ro(find(ro==148))=1.0425*1000; 
  ro(find(ro==152))=2.16*1000; 
  ro(find(ro==160))=1.038*1000; 
  ro(find(ro==163))=1.053*1000; 
  ro(find(ro==164))=1.05*1000; 
  ro(find(ro==168))=1.0425*1000; 
  ro(find(ro==183))=1.026*1000; 
  ro(find(ro==184))=0.26*1000; 
  ro(find(ro==188))=1.045*1000; 
  ro(find(ro==189))=1.058*1000; 
  ro(find(ro==190))=1.0072*1000; 
  ro(find(ro==203))=1.026*1000; 
  ro(find(ro==204))=1.0089*1000; 
  ro(find(ro==207))=1.05*1000; 
  ro(find(ro==209))=1.04*1000; 
  ro(find(ro==227))=1.03*1000; 
  ro(find(ro==228))=1.044*1000; 
  ro(find(ro==249))=0.996*1000; 

ro(find(ro==250))=2*1000; 
  ro(find(ro==253))=1.92*1000; 
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ro(find(ro==280))=1*1000; %spec. OSSKI folyadék 

if freq==1800e6 

  % Relatív permitivitás (Valós rész) 
  eps(find(eps==0))=1; 
  eps(find(eps==1))=1; 
  eps(find(eps==2))=69.059; 
  eps(find(eps==3))=68.5733; 
  eps(find(eps==4))=52.7678; 
  eps(find(eps==5))=5.34938; 
  eps(find(eps==6))=58.1424; 
  eps(find(eps==7))=43.851; 
  eps(find(eps==8))=11.7805; 
  eps(find(eps==11))=30.8672; 
  eps(find(eps==17))=53.5492; 
  eps(find(eps==25))=56.3227; 
  eps(find(eps==30))=37.0109; 
  eps(find(eps==48))=63.227; 
  eps(find(eps==49))=58.1424; 
  eps(find(eps==65))=43.3433; 
  eps(find(eps==68))=44.2109; 
  eps(find(eps==88))=58.2138; 

eps(find(eps==100))=0; 
  eps(find(eps==108))=53.8477; 
  eps(find(eps==110))=46.1138; 
  eps(find(eps==111))=11.7805; 
  eps(find(eps==133))=40.2149; 
  eps(find(eps==142))=44.2507; 
  eps(find(eps==143))=38.8718; 
  eps(find(eps==148))=55.1484; 
  eps(find(eps==152))=11.7805; 
  eps(find(eps==160))=50.0792; 
  eps(find(eps==163))=45.3528; 
  eps(find(eps==164))=49.3845; 
  eps(find(eps==168))=55.9036; 
  eps(find(eps==183))=53.5681; 
  eps(find(eps==184))=20.9459; 
  eps(find(eps==188))=58.1424; 
  eps(find(eps==189))=59.3721; 
  eps(find(eps==190))=67.2006; 
  eps(find(eps==203))=53.5681; 
  eps(find(eps==204))=68.5733; 
  eps(find(eps==207))=54.4257; 
  eps(find(eps==209))=5.37164; 
  eps(find(eps==227))=18.3412; 
  eps(find(eps==228))=58.6054; 
  eps(find(eps==249))=35.4113; 

eps(find(eps==250))=2.46012; 
  eps(find(eps==253))=19.3429; 
           
  % Konduktivitás (sigma) 
  sigma(find(sigma==0))=0; 
  sigma(find(sigma==1))=0; 
  sigma(find(sigma==2))=2.30052; 
  sigma(find(sigma==3))=2.03249; 
  sigma(find(sigma==4))=1.85821; 
  sigma(find(sigma==5))=0.0783875; 
  sigma(find(sigma==6))=1.50094; 
  sigma(find(sigma==7))=1.23221; 
  sigma(find(sigma==8))=0.275214; 
  sigma(find(sigma==11))=0.842886; 
  sigma(find(sigma==17))=1.34099; 
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  sigma(find(sigma==25))=1.77118; 
  sigma(find(sigma==30))=0.914938; 
  sigma(find(sigma==48))=1.69799; 
  sigma(find(sigma==49))=1.50094; 
  sigma(find(sigma==65))=1.06577; 
  sigma(find(sigma==68))=1.28911; 
  sigma(find(sigma==88))=1.64214; 

sigma(find(sigma==100))=5.8e7; 
  sigma(find(sigma==108))=1.77991; 
  sigma(find(sigma==110))=1.70887; 
  sigma(find(sigma==111))=0.275214; 
  sigma(find(sigma==133))=1.2869; 
  sigma(find(sigma==142))=1.20074; 
  sigma(find(sigma==143))=1.18474; 
  sigma(find(sigma==148))=1.57629; 
  sigma(find(sigma==152))=0.275214; 
  sigma(find(sigma==160))=1.39125; 
  sigma(find(sigma==163))=1.14733; 
  sigma(find(sigma==164))=1.2792; 
  sigma(find(sigma==168))=2.69592; 
  sigma(find(sigma==183))=1.60183; 
  sigma(find(sigma==184))=0.637127; 
  sigma(find(sigma==188))=1.50094; 
  sigma(find(sigma==189))=2.04349; 
  sigma(find(sigma==190))=2.92361; 
  sigma(find(sigma==203))=1.60183; 
  sigma(find(sigma==204))=2.03249; 
  sigma(find(sigma==207))=1.94953; 
  sigma(find(sigma==209))=0.0684866; 
  sigma(find(sigma==227))=0.535159; 
  sigma(find(sigma==228))=1.69151; 
  sigma(find(sigma==249))=0.893826; 

sigma(find(sigma==250))=0.000447228; 
  sigma(find(sigma==253))=0.588266; 

    elseif freq==1710e6 %teszt nikita gömbjére 
         
        sigma(find(sigma==160))=1.52; 
        eps(find(eps==160))=51.8; 
         
        sigma(find(sigma==0))=0; 
        eps(find(eps==0))=1; 
         
        sigma(find(sigma==250))=0.446335e-3; 
        eps(find(eps==250))=2.46046; 

        eps(find(eps==100))=0; 
        sigma(find(sigma==100))=5.8e7; 
         
  elseif freq==900e6 
    % Relatív permitivitás (Valós rész) 

  eps(find(eps==0))=1; 
  eps(find(eps==1))=1; 
  eps(find(eps==2))=70.1882; 
  eps(find(eps==3))=68.9018; 
  eps(find(eps==4))=55.2354; 
  eps(find(eps==5))=5.46195; 
  eps(find(eps==6))=59.6837; 
  eps(find(eps==7))=46.0813; 
  eps(find(eps==8))=12.4536; 
  eps(find(eps==11))=32.5306; 
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  eps(find(eps==17))=55.0319; 
  eps(find(eps==25))=59.8925; 
  eps(find(eps==30))=38.8863; 
  eps(find(eps==48))=65.0616; 
  eps(find(eps==49))=59.6837; 
  eps(find(eps==65))=44.7752; 
  eps(find(eps==68))=46.8332; 
  eps(find(eps==88))=59.1419; 

eps(find(eps==100))=0; 
  eps(find(eps==108))=57.1785; 
  eps(find(eps==110))=49.4441; 
  eps(find(eps==111))=12.4636; 
  eps(find(eps==133))=42.6530; 
  eps(find(eps==142))=45.8254; 
  eps(find(eps==143))=41.4052; 
  eps(find(eps==148))=57.9102; 
  eps(find(eps==152))=12.4536; 
  eps(find(eps==160))=52.7252; 
  eps(find(eps==163))=46.5727; 
  eps(find(eps==164))=51.4241; 
  eps(find(eps==168))=59.4885; 
  eps(find(eps==183))=55.2706; 
  eps(find(eps==184))=20.0003; 
  eps(find(eps==188))=59.6837; 
  eps(find(eps==189))=61.3603; 
  eps(find(eps==190))=68.6386; 
  eps(find(eps==203))=55.2706; 
  eps(find(eps==204))=68.9018; 
  eps(find(eps==207))=58.6748; 
  eps(find(eps==209))=5.50438; 
  eps(find(eps==227))=18.9363; 
  eps(find(eps==228))=60.5531; 
  eps(find(eps==249))=36.3975; 

eps(find(eps==250))=2.46046; 
  eps(find(eps==253))=20.7877; 

eps(find(eps==280))=42; %spec OSSKI folyadék 
         
  % Konduktivitás (sigma) 

  sigma(find(sigma==0))=0; 
  sigma(find(sigma==1))=0; 
  sigma(find(sigma==2))=1.83833; 
  sigma(find(sigma==3))=1.63617; 
  sigma(find(sigma==4))=1.39429; 
  sigma(find(sigma==5))=0.0510426; 
  sigma(find(sigma==6))=1.03852; 
  sigma(find(sigma==7))=0.844813; 
  sigma(find(sigma==8))=0.143312; 
  sigma(find(sigma==11))=0.573681; 
  sigma(find(sigma==17))=0.942965; 
  sigma(find(sigma==25))=1.22984; 
  sigma(find(sigma==30))=0.590799; 
  sigma(find(sigma==48))=1.18668; 
  sigma(find(sigma==49))=1.03852; 
  sigma(find(sigma==65))=0.696131; 
  sigma(find(sigma==68))=0.854968; 
  sigma(find(sigma==88))=1.25694; 

sigma(find(sigma==100))=5.8e7; 
  sigma(find(sigma==108))=1.27265; 
  sigma(find(sigma==110))=1.26278; 
  sigma(find(sigma==111))=0.143312; 
  sigma(find(sigma==133))=0.782389; 
  sigma(find(sigma==142))=0.718356; 
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  sigma(find(sigma==143))=0.866751; 
  sigma(find(sigma==148))=1.08000; 
  sigma(find(sigma==152))=0.143312; 
  sigma(find(sigma==160))=0.942257; 
  sigma(find(sigma==163))=0.79339; 
  sigma(find(sigma==164))=0.857979; 
  sigma(find(sigma==168))=2.16518; 
  sigma(find(sigma==183))=1.16684; 
  sigma(find(sigma==184))=0.456695; 
  sigma(find(sigma==188))=1.03852; 
  sigma(find(sigma==189))=1.53791; 
  sigma(find(sigma==190))=2.41262; 
  sigma(find(sigma==203))=1.16684; 
  sigma(find(sigma==204))=1.63617; 
  sigma(find(sigma==207))=1.39206; 
  sigma(find(sigma==209))=0.0402188; 
  sigma(find(sigma==227))=0.383076; 
  sigma(find(sigma==228))=1.20955; 
  sigma(find(sigma==249))=0.63076; 

sigma(find(sigma==250))=0.000446335; 
  sigma(find(sigma==253))=0.339994;         

sigma(find(sigma==280))=0.99; %spec OSSKI folyadék   
         
  elseif freq==2100e6 
    % Relatív permitivitás (Valós rész) 

  eps(find(eps==0))=1; 
  eps(find(eps==1))=1; 
  eps(find(eps==2))=68.7426; 
  eps(find(eps==3))=68.4179; 
  eps(find(eps==4))=52.2102; 
  eps(find(eps==5))=5.31688; 
  eps(find(eps==6))=57.7048; 
  eps(find(eps==7))=43.3651; 
  eps(find(eps==8))=11.5915; 
  eps(find(eps==11))=30.5136; 
  eps(find(eps==17))=53.1633; 
  eps(find(eps==25))=55.5794; 
  eps(find(eps==30))=36.5998; 
  eps(find(eps==48))=62.7275; 
  eps(find(eps==49))=57.7048; 
  eps(find(eps==65))=42.9635; 
  eps(find(eps==68))=43.6377; 
  eps(find(eps==88))=57.9511; 

eps(find(eps==100))=0; 
  eps(find(eps==108))=53.1593; 
  eps(find(eps==110))=45.4623; 
  eps(find(eps==111))=11.5915; 
  eps(find(eps==133))=39.5352; 
  eps(find(eps==142))=43.7354; 
  eps(find(eps==143))=38.4307; 
  eps(find(eps==148))=54.5313; 
  eps(find(eps==152))=11.5915; 
  eps(find(eps==160))=49.5098; 
  eps(find(eps==163))=45.0140; 
  eps(find(eps==164))=48.9032; 
  eps(find(eps==168))=55.1739; 
  eps(find(eps==183))=53.1254; 
  eps(find(eps==184))=20.7173; 
  eps(find(eps==188))=57.7048; 
  eps(find(eps==189))=58.8511; 
  eps(find(eps==190))=66.7642; 
  eps(find(eps==203))=53.1254; 
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  eps(find(eps==204))=68.4179; 
  eps(find(eps==207))=53.5864; 
  eps(find(eps==209))=5.33621; 
  eps(find(eps==227))=18.1815; 
  eps(find(eps==228))=58.1075; 
  eps(find(eps==249))=35.1554; 

eps(find(eps==250))=2.46008; 
  eps(find(eps==253))=18.9627; 
          
  % Konduktivitás (sigma) 

  sigma(find(sigma==0))=0; 
  sigma(find(sigma==1))=0; 
  sigma(find(sigma==2))=2.51471; 
  sigma(find(sigma==3))=2.22185; 
  sigma(find(sigma==4))=2.04944; 
  sigma(find(sigma==5))=0.0898575; 
  sigma(find(sigma==6))=1.70332; 
  sigma(find(sigma==7))=1.38992; 
  sigma(find(sigma==8))=0.328130; 
  sigma(find(sigma==11))=0.950829; 
  sigma(find(sigma==17))=1.51354; 
  sigma(find(sigma==25))=1.98485; 
  sigma(find(sigma==30))=1.04655; 
  sigma(find(sigma==48))=1.92034; 
  sigma(find(sigma==49))=1.70332; 
  sigma(find(sigma==65))=1.22625; 
  sigma(find(sigma==68))=1.46373; 
  sigma(find(sigma==88))=1.82066; 

sigma(find(sigma==100))=5.8e7; 
  sigma(find(sigma==108))=1.98148; 
  sigma(find(sigma==110))=1.88219; 
  sigma(find(sigma==111))=0.328130; 
  sigma(find(sigma==133))=1.49393; 
  sigma(find(sigma==142))=1.41148; 
  sigma(find(sigma==143))=1.30749; 
  sigma(find(sigma==148))=1.77878; 
  sigma(find(sigma==152))=0.328130; 
  sigma(find(sigma==160))=1.57381; 
  sigma(find(sigma==163))=1.30197; 
  sigma(find(sigma==164))=1.45525; 
  sigma(find(sigma==168))=2.90598; 
  sigma(find(sigma==183))=1.78921; 
  sigma(find(sigma==184))=0.710370; 
  sigma(find(sigma==188))=1.70332; 
  sigma(find(sigma==189))=2.26133; 
  sigma(find(sigma==190))=3.15413; 
  sigma(find(sigma==203))=1.78921; 
  sigma(find(sigma==204))=2.22185; 
  sigma(find(sigma==207))=2.16224; 
  sigma(find(sigma==209))=0.0801703; 
  sigma(find(sigma==227))=0.600487; 
  sigma(find(sigma==228))=1.89842; 
  sigma(find(sigma==249))=1.00780; 

sigma(find(sigma==250))=0.000447307; 
  sigma(find(sigma==253))=0.68515;         
        
else
disp 'hiba' 
clear sigma ro eps 
end

clear Dalap 
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gax=1/(eps+(sigma*dt/epsz)); 
gbx=sigma*dt/epsz; 

gaz=gax; 
gay=gax; 
gbz=gbx; 
gby=gbx; 

if mon==1 
  if TH==90 
                gaz(find(gaz==min(min(min(gaz)))))=0;  %mivel a monopol teste, szemüveg fém,  mindhárom 0 
                gax(find(gax==min(min(min(gax)))))=0;  
    gay(find(gay==min(min(min(gay)))))=0; 
                 
                gax(icd,jcd,kcd:kcd+monh)=1;           %mivel az antenna vékony csak a gaz 0.   
                gay(icd,jcd,kcd:kcd+monh)=1; 
                                 
    gbz(find(gbz==max(max(max(gbz)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol ahol fém, ott az értéke a gaz miatt nem számít) 
    gbx(find(gbx==max(max(max(gbx)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
    gby(find(gby==max(max(max(gby)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
  elseif TH==0 
                gaz(find(gaz==min(min(min(gaz)))))=0;  %mivel a monopol teste, szemüveg fém, mindhárom 0 
    gax(find(gax==min(min(min(gax)))))=0;  
    gay(find(gay==min(min(min(gay)))))=0;  
                 
                gax(icd,jcd:jcd+monh,kcd)=1;           %mivel az antenna vékony csak a gay 0.   
                gaz(icd,jcd:jcd+monh,kcd)=1; 
                 
    gbz(find(gbz==max(max(max(gbz)))))=0;  %%az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
    gbx(find(gbx==max(max(max(gbx)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
    gby(find(gby==max(max(max(gby)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol....    
  end 
 end 

 if mon==0 %dipól 
      if TH==90 
                gaz(find(gaz==min(min(min(gaz)))))=0;  %mivel a szemüveg szára fém, mindhárom 0 
                gax(find(gax==min(min(min(gax)))))=0;  
    gay(find(gay==min(min(min(gay)))))=0; 
                 
                gax(icd,jcd,kcd-monh:kcd+monh)=1;      %mivel az antenna vékony csak a gaz 0.   
                gay(icd,jcd,kcd-monh:kcd+monh)=1; 
                                 
    gbz(find(gbz==max(max(max(gbz)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
    gbx(find(gbx==max(max(max(gbx)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
    gby(find(gby==max(max(max(gby)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
  elseif TH==0 
                gaz(find(gaz==min(min(min(gaz)))))=0;  %mivel a szemüveg szára fém, mindhárom 0 
    gax(find(gax==min(min(min(gax)))))=0;  
    gay(find(gay==min(min(min(gay)))))=0;  
                 
                gax(icd,jcd-monh:jcd+monh,kcd)=1;          %mivel az antenna vékony csak a gay 0.   
                gaz(icd,jcd-monh:jcd+monh,kcd)=1; 
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    gbz(find(gbz==max(max(max(gbz)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
    gbx(find(gbx==max(max(max(gbx)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol.... 
    gby(find(gby==max(max(max(gby)))))=0;  %az antennánál az értékeket 
kinullázni a gb-kre, mintha leveg  lenne, máshol....    
  end 
  end 
       

save(['proba'],'sigma','ro'); 
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M5. sz. melléklet: Az FDTD modellezés hitelesítésére használt mér rendszer hibájának 
számítása 

A mérési bizonytalanság meghatározása az “IEC Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement” (First edition 1995 ISBN 92-67-10188-9) alapján történik. 

A b vített mérési bizonytalanság meghatározásában minden olyan befolyásoló tényez  szerepel, 
melyek a mérési eredményre hatással vannak. A befolyásoló tényez k a mérési bizonytalanság 
értékére adnak becslést. Ezen felül a statisztikai eloszlást is megadják, ami a befolyásoló 
tényez k által okozott ingadozás. 

A kalibrációs bizonylatból származó bizonytalansági adatokat 2  szórású normáleloszlással 
adtuk meg. Az adatlap leírásában szerepl  bizonytalansági adatokat négyzetes eloszlás maximum 
értékeiként vesszük figyelembe. Az illesztési hiba következtében létrejöv  bizonytalanságot 
pedig U-alakú eloszlásnak kell elfogadni. 

Az érzékenységi faktor értékét mindig 1-nek tekintjük, így azt a következ  táblázatban nem 
tüntettük fel. 

Az egyes bizonytalansági tényez ket egy osztó tényez vel a normáleloszlás standard 
bizonytalanságára kell redukálni. 

Eloszlás Osztó tényez

Normál 2 

Négyzetes 3
U-alakú 2

Az egyes normált bizonytalansági tényez k négyzetösszegének gyöke megadja a normált mérési 
bizonytalanságot (u). 

A b vített mérési bizonytalanság (U) egy egyoldalú megbízhatósági valószín ség 95 %-aként 
számolható. Ezért a b vít  tényez  értéke: 1,64. 

U = 1,64 u

A b vített mérési bizonytalanság (U) adatai a mért értékek %-ában jelenik meg. 

Kuster szondával felszerelt mér -adatgy jt  rendszer kalibrálása (elkülönített 
mér készülék, antenna és kábel kalibrációval) 

Frekvencia terjedelem:  30 MHz – 2.56 GHz 
Értéktartomány:   0,2 V/m – 1000 V/m 
H mérséklettartomány:  0 – 50 C
Abszolút-kalibráció bizonytalanság a kalibrációs bizonylat szerint:  0,2 dB 2,4 % 
Linearitás eltérés a kalibrációs bizonylat szerint:     0,4 dB 4,7 % 
Frekvenciamenet a kalibrációs bizonylat szerint:     0,2 dB 2,4 % 
Bizonytalanság a mér készülék h mérsékletfügg sége miatt:    10% 
Bizonytalanság a mér készülék moduláció függ sége miatt:    10 % 
Az antenna-kalibráció bizonytalansága a kalibrációs bizonylat szerint:  1,5 dB 19% 
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A kábel / mér készülék illesztési hibájából származó bizonytalanság  
(reflexiómérésb l számolva, lásd. Megjegyzés):      5,4 % 
Az antenna / kábel illesztési hibájából származó bizonytalanság  
(reflexiómérésb l számolva, lásd. Megjegyzés):      1 % 
Az antenna / mér készülék illesztési hibájából származó bizonytalanság  
(reflexiómérésb l számolva, lásd. Megjegyzés):      6,7 % 
Reprodukálhatóság határa (maximális érték, mérési rendszer): 1,5 dB 19% 

Megjegyzés: 
Az illesztési hiba következtében létrejöv  bizonytalanság (uF) minden illesztési helynél a 
következ  formulával számolható: 

uF = 2 |rtehelés| |rforrás|
ahol
 uF = az illesztési hiba következtében létrejöv  bizonytalanság 
 |rtehelés| = a terhelés reflexiótényez je (mért érték) 

|rforrás| = a forrás reflexiótényez je (mért érték) 

Az illesztési hiba következtében létrejöv  bizonytalanságánál U-alakú eloszlást feltételeztünk. 
A b vített mérési bizonytalanság számítása: 

Befolyásoló tényez
A mért értékek 
bizonytalansága 
[%] 

Eloszlás 
Osztó tényez
(a megfelel
eloszláshoz tartozó) 

Normált 
bizonytalanság 
[%] 

A mér készülék abszolút 
kalibrációja 2,4 normál 2,00 1 

A mér készülék linearitás 
helyesbítése / javítása 4,7 normál 2,00 2 

A mér készülék 
frekvenciamenet javítása 2,4 normál 2,00 1 

A mér készülék 
h mérsékletfügg sége 10 négyzetes 1,73 6 

A mér készülék moduláció-
függ sége 10 négyzetes 1,73 6 

Antenna-kalibráció 19 normál 2,00 10 
Kábelveszteség 2,4 normál 2,00 1 
Illesztési hiba  
(antenna / kábel) 5,4 U-alakú 1,41 4 

Illesztési hiba  
(kábel / mér készülék) 1 U-alakú 1,41 1 

Illesztési hiba  

(antenna / mér készülék) 
6,7 U-alakú 1,41 5 

Reprodukálhatóság határa 19 négyzetes 1,73 11 

Kombinált normált mérési 

bizonytalanság (u) 

(a normált mérési 

bizonytalanságok 

négyzetösszegének gyöke) 

   18 
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Eredmény:

Normált mérési bizonytalanság u:  18 % 
B vít  tényez :    1,64 

B vített mérési bizonytalanság U:  30 % vagy 2,3 dB 
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M6. sz. melléklet: A NOKIA 6310 (Pátl = 0.25W, 900 MHz) mobiltelefon távoltéri sugárzási 
diagramját meghatározó mérési elrendezés hibájának becslése 

A mérési bizonytalanság meghatározása az “IEC Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement” (First edition 1995 ISBN 92-67-10188-9) alapján történik. 

A b vített mérési bizonytalanság meghatározásában minden olyan befolyásoló tényez  szerepel, 
melyek a mérési eredményre hatással vannak. A befolyásoló tényez k a mérési bizonytalanság 
értékére adnak becslést. Ezen felül a statisztikai eloszlást is megadják, ami a befolyásoló 
tényez k által okozott ingadozás. 

A kalibrációs bizonylatból származó bizonytalansági adatokat 2  szórású normáleloszlással 
adtuk meg. Az adatlap leírásában szerepl  bizonytalansági adatokat négyzetes eloszlás maximum 
értékeiként vesszük figyelembe. Az illesztési hiba következtében létrejöv  bizonytalanságot 
pedig U-alakú eloszlásnak kell elfogadni. 

Az érzékenységi faktor értékét mindig 1-nek tekintjük, így azt a következ  táblázatban nem 
tüntettük fel. 

Az egyes bizonytalansági tényez ket egy osztó tényez vel a normáleloszlás standard 
bizonytalanságára kell redukálni. 

Eloszlás Osztó tényez
Normál 2 

Négyzetes 3
U-alakú 2

Az egyes normált bizonytalansági tényez k négyzetösszegének gyöke megadja a normált mérési 
bizonytalanságot (u). 

A b vített mérési bizonytalanság (U) egy egyoldalú megbízhatósági valószín ség 95 %-aként 
számolható. Ezért a b vít  tényez  értéke: 1,64. 

U = 1,64 u

A b vített mérési bizonytalanság (U) adatai a mért értékek %-ában jelenik meg. 

Szélessávú Narda szonda (Wandel and Golterman készülékkel) egyéni kalibrációval 

Frekvencia terjedelem:  3 kHz – 60 GHz 
Értéktartomány:   0,2 V/m – 1000 V/m 
H mérséklettartomány:  0 – 50 C

Abszolút-kalibráció bizonytalanság a kalibrációs bizonylat szerint:   7 % 
Linearitás eltérés a kalibrációs bizonylat szerint:      3,5 % 
Frekvenciamenet a kalibrációs bizonylat szerint:      22 % 
Izotrópia eltérés (az adatlapból):      1 dB  12% 
Bizonytalanság a moduláció függ ség miatt (az adatlapból, 1 V/m-nél ):   20 % 
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Bizonytalanság a h mérsékletfügg ség miatt (az adatlapból):  0,25 dB 3% 
Bizonytalanság a kvantálás miatt:        0,5% 
Reprodukálhatóság határa (maximális érték, mérési rendszer):  1,5 dB 19% 

A b vített mérési bizonytalanság számítása: 

Befolyásoló tényez
A mért értékek 
bizonytalansága
[%] 

Eloszlás 
Osztó tényez
(a megfelel
eloszláshoz tartozó) 

Normált 
bizonytalanság 
[%] 

Abszolút kalibráció 7 normál 2,00 4 

Linearitás eltérés 3,5 normál 2,00 2 

Frekvenciamenet 22 normál 2,00 11 

Izotrópia-eltérés 12 négyzetes 1,73 7 

Moduláció függ ség 20 négyzetes 1,73 12 

H mérsékletfügg ség 3 négyzetes 1,73 2 

Kvantálás 0,5 négyzetes 1,73 0 

Reprodukálhatóság határa 19 négyzetes 1,73 11 

Kombinált normált mérési 

bizonytalanság (u) 

(a normált mérési bizonytalanságok 

négyzetösszegének gyöke)  

   21 

Eredmény:

Normált mérési bizonytalanság u:  21 % 
B vít  tényez :    1,64 

B vített mérési bizonytalanság U:  34 % vagy 2,5 dB 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretném köszönetemet kifejezni témavezet mnek, Dr. Szász Andrásnak és kutatócsoport 
vezet mnek Dr. Szendr  Péternek a lehet ségért, hogy kapcsolódhattam kutatómunkájukhoz és 
olyan önálló területet kaptam, amely rengeteg megoldásra váró lehet séget kínál a jöv ben is. 
Köszönettel tartozom a szakmai segítségért, a kutatómunkát nehezít  anyagi problémák 
megoldásáért és a folyamatos konzultációkért. 

Ezúton szeretném megköszönni Dr. Vincze Gyulának valamint a m helyvita bírálóinak, Dr. 
Iványi Amáliának és Dr. Farkas Istvánnak az elektromágneses terek és a numerikus modellezés 
területén nyújtott segítségét. 

Köszönettel tartozom Dr. Thuróczy Györgynek és Molnár Ferencnek a mérések elkészítésében 
nyújtott segítségéért, Dr. John Ziriax-nak, Dr. Emanuelle Piuzzi-nak és Dr. Cyntia Furse-nek az 
embermodellel és a fajlagosan elnyelt teljesítmény meghatározásával kapcsolatos útmutatásaiért. 

Hasonlóképen hálás vagyok kollégáimnak akik tanácsaikkal szintén hozzájárultak dolgozatom 
elkészítéséhez. Köszönetet mondok Dr. Bense Lászlónak, Dr. Judák Endrének, Dr. Walz 
Gézának és Dr. Zachár Andrásnak. 


