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1. AZ ÉRTEKEZÉS EL ZMÉNYE ÉS CÉLJA 

Az elektromágneses (EM) környezet gyors változása, az ezzel kapcsolatos köz- és foglalkozás-
egészségügyi problémák megjelenése és a vonatkozó tudományos kutatás folyamatos versenyben 
állnak egymással. A mobil távközléssel kapcsolatos rendkívül gyors technikai fejl dés megel zi
az utóbbiakat. 

A tipikus háztartásban és munkahelyen az embert ér  egyik 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 vagy számítógépekb l származó, elérheti a 1000-1500 W/cm2 értéket is [Thuróczy 
és Bakos 2002]. A sugárzásra jellemz , hogy közeltéri (emiatt nehezen meghatározgató) és az 
elnyel dés hatásfoka viszonylag nagy (40-70%), így a rádiófrekvenciás (RF) terek humán 
hatásának jellemzésére szolgáló paraméter az egységnyi tömegben elnyelt teljesítmény (Specific
Absorption Rate)

2
SAR

2E
 (1) 

is jelent s lehet, ahol E [V/m] a maximális elektromos térer sség a testben,  [S/m] a szövetek 
vezet képessége és  [kg/m3] a s r sége.

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. 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.), 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, ami az EM 
sugárterhelésnek individuális jelleget ad. 

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 és társai 2003a,b, Szász és 
társai 2003, Szendr  és társai 1997, Joó és társai 2004b] ill. a magszeparációs eljárásokra 
[Szendr  és társai 2003].

A SAR korlátozásait az Európai Unióban az 519/1999 EC az Egyesült Államokban az 
ANSI/IEEE C95.1-1992 sugárvédelmi irányelvek tartalmazzák (1. táblázat). A szabványokról 
elmondható, hogy ún. megengedhet  határértékeket (expozíciós korlátokat) határoznak meg, 
amelyek alapját az addig összegy jtött adatok képezik, a határértékek megállapításánál 
biztonsági faktorokat alkalmaznak. A sugárterhelések tárgyalásában 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. A mért vagy 



6

számított pillanatnyi SAR értékeket id ben és az emberi szövet adott tömegére átlagolják 
[Thuróczy 1996, 1998, Thuróczy és Bakos 2002]. 

1. táblázat Az SAR-ra vonatkozó lakossági és foglalkozási korlátozások [EC 1999, ANSI/IEEE 1992] 

Szabvány Frekvencia-
tartomány  

Lakossági SAR 
[W/kg] 

Foglalkozási 
SAR

[W/kg] 

Átlagolási 
tömeg 

[g] 

1999/519/EC 100 kHz-10 
GHz  

2 10 10 

ANSI/IEEE 
C95.1-1992 

30 kHz-300 
GHz

1,6 8 1 

Az ember-mobiltelefon kölcsönhatás vizsgálatakor a tanulmányok dönt  többsége a fejben 
abszorbeált energia nagyságának meghatározására koncentrál. A modellezések és mérések során 
általában életnagyságú, a szövetek elhelyezkedése és inhomogenitása tekintetében realisztikus 
modelleket használnak. Az utóbbi id ben azonban a gyermekek mobilhasználatának növekedés 
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 szerint mivel az átlagos gyermekfej kisebb, mint a feln tté, emiatt az EM 
terek behatolási mélysége, így az agyban abszorbeált energia is 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 és társai 1996, Okoniewski és Stuchy 1996], valamint 
gyermek és feln tt modelleket is vizsgáltak [Hombach és társai 1996, Okoniewski és Stuchy 
1996] 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 és társai [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 és társai [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. Wang és Fujiwara [2000, 2003] szerint az egymásnak ellentmondó eredmények 
valószín leg a numerikus számítás során az eltér  peremfeltétel alkalmazásából származtak. 
Wang és társai [1998] 1,5 GHz-es mobiltelefonok hatását vizsgálta az általuk készített 
szemüveget visel  szövetek tekintetében differenciált fejmodellre. 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. 

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 
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hangszóróját, mint forgáspontot tekintve észre kell vennünk, hogy telefon legjobban 
sugárzó része a különböz  fejméretek esetén akár kívül is kerülhet a fülön, 
sok esetben csak a telefon a fejhez viszonyított egy adott helyzetét vizsgálták 

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:

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 empirikus 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. 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. Az alkalmazott modellezési eljárás 

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 elektromos 
(E) mez  – és ezen keresztül az SAR – meghatározásához meg kell oldani Maxwell egyenleteit. 
Az egyenletek analitikus megoldása csak olyan egyszer bb alakzatokra létezik, mint gömb, 
henger vagy ellipszoid. Alternatívát jelent az egyenletek diszkrét, közelít  megoldása FDTD 
(Finite Difference Time Domain) módszerrel [Taflove és Hagness 2002, Kunz és Lübbers 1992, 
Sullivan 2000, Iványi 2003]. Ennek alapja Maxwell örvényekre vonatkozó egyenleteinek eltolt 
rácsú (Yee cella) Descartes-féle koordinátarendszer segítségével felírt leap-frog (térbeli és 
id beli centrális) differenciálása, amely bizonyos feltételekkel kielégíti Maxwell forrásokra 
vonatkozó egyenleteit is. A modellezni kívánt testet Yee cellákból felépített geometriával 
közelítettem. Ha a cellaméretet a hullámhossz 1/10-re választottam, az id lépésre vonatkozó 
Courant stabilitási feltételt szem el tt tartottam [Taflove és Hagness 2002], a modellezés 
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futtatásának id tartamát pedig úgy határoztam meg, hogy 50 lépésenként figyeltem az SAR 
értékét, és amikor két egymást követ  mintavétel után a két SAR érték közti különbség 
kevesebb, mint 1 %, befejeztem a futtatást, akkor tapasztalataim alapján kielégít  pontosságú 
eredményt kaptam. 

Szimulációim során a mobiltelefon egyszer sített – de a validáló mérések és szimulációk alapján 
megfelel  – modelljét készítetem el [Joó és Szász 2004c]. Az aktuális emissziós feltételek 
elérése érdekében figyelembe vettem az adott frekvenciáknál alkalmazott átlagos sugárzási 
teljesítmény értékét (900 MHz – 0,25 W; 1800 MHz – 0,125 W; 2100 MHz – 0,125 W). A 
telefon minden esetben úgy volt beállítva a fejhez viszonyítva, hogy éppen hozzáért a fülhöz. 

Az emberi szövetek az anyag elektromos tulajdonságait tekintve meglehet sen bonyolultak, 
mágneses tulajdonságait tekintve közelít leg megegyeznek a légüres térrel. A fej geometriáját és 
az adott pontban elhelyezked  szövet azonosítását az MRI-vel készített metszetek segítségével
rekonstruáltam. Az adatokat a Radio Frequency Radiation Branch által [Masson és társai 2000] 
25 szövettípus megkülönböztetésével elkészített 2 mm felbontású szövetmodelljéb l vettem (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 (1. ábra).

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

A teljes 2 mm rácsosztású modell 293 x 170 x 939, míg a csonkolt modell 140 x 145 x 140 
(2.842.000 cella) felbontású. 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 paraméterein alapuló programmal határoztam meg. A szövettípusok modellezés 
szempontjából fontos tulajdonságai követhet k figyelemmel a 2. táblázatban. A gyermekfejek 
modelljeit a már meglév  feln tt emberfejmodell cellaméretének változtatásával hoztam létre. A 
NIST [1977] alapján 9-10 éves gyermekfej modell esetében 0,88-as, 2-3 évesnél 0,78-as 
tényez vel kell szorozni a cellaméretet. 

(a) (b) (c)
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2. 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 gyermek és feln tt fej modellezésénél azonos szövetjellemz ket használtam, és eltekintettem a 
szövetek diszperzív tulajdonságától. A szemüvegszárát és a lencsét körülvev  keretet PEC-ként 
(perfect electric conductor) modelleztem, a lencse kivitelezéséhez a PVC elektromos jellemz it
használtam fel ( r = 2.46,  = 4.46  10-4 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 szimuláltam. Az 
említett lehet ségeket figyelembe véve (3 db frekvencia, 3 db fejmodell, 2 db telefon beállítás, 
esetleges implantátum és szemüveg viselése együtt és külön-külön) 72 féle modellezési beállítást 
eredményezett, amely a 3. táblázatban látható. 

3. táblázat A modellezési beállítások leírása 

Frekvencia Fejmodell Sorszám 
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   

*a táblázat folytatódik a következ  oldalon 
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* a táblázat folytatása az el z  oldalról 
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 
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 beállításokat a 2. ábra mutatja be. 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 
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Celeron processzorral valamint 1.5 GB RAM-mal ellátott számítógépen végeztem. 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. 

feln tt fej függ legesen tartott mobiltelefonnal feln tt fej vízszintesen tartott mobiltelefonnal 

feln tt fej implantátummal (mobil ábrázolása nélkül) feln tt fej mobiltelefonnal és szemüveggel 

8-10 éves gyermek függ legesen tartott telefonnal 2-3 éves gyermek függ legesen tartott telefonnal 

2. ábra A jellemz  modellezési beállítások 
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2.2. 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. 

2.2.1. Hitelesítés Nikita gömbjére 

Nikita és társai [2000a] által alkalmazott modellezési elrendezés a 3. ábrán látható.

3. ábra /2 hosszúságú dipól közeli terében elhelyezked  homogén gömb expozíciójának vizsgálata 1710 MHz-en 
(a) Nikita és társai [2000] 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 
4. táblázat tartalmazza Nikita és ugyanarra a problémára lefuttatott szimulációs eredményeim 
összehasonlítását. Nikita eredményeinek megadása a publikációban megadott diagramról való 
leolvasással történt. 

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

/2 2.
5 

m
m

 

2.5 mm 

x

y

z

200 mm

r = 50 
 =1.39 S/m 

0

5 mm 

(a) (b)
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4. 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 % 

2.2.2. Hitelesítés Bernardi gömbjére 

Bernardi és társai [2002] által alkalmazott modellezési elrendezés a 4. ábrán látható.

4. 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 

/2 2.
5 

m
m

 

2.5 mm 

x

y

z

200 mm

r = 51.8 
 =1.52 S/m 

0

190 mm 

(a)

(b)
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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 (5. 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. 

SA
R

 [W
/k

g]
 

a) b) 

5. 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 program 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 származik, esetünkben 
túl közel van a reflektáló felületekhez az ABCs. Ez a számítógépes er forrásaink korlátos 
voltából ered, mivel míg nálam a modellezési elhelyezés 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. 

2.3. 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 6. 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 (7. ábra), az 
ellen rz  mérések végzésekor pedig NOKIA 6310 típusú bels  antennás mobiltelefont 
alkalmaztam. 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 mérési és modellezési eredmények összehasonlítása kísérhet  figyelemmel a 8. 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 

x[cm]



15

érdekében a hasáb aljától 1,5 cm-re helyezkedik el. A mér rendszer minden mérési pontban 100 
mérést végzett, melyet áltagolt.  

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 %). Ennek oka, hogy az ABCs alkalmazása 
mindig együtt jár a hullámok egy részének visszaver désével, azonban ez csak a nagyon 
alacsony SAR tartományokban jelentkezik, így az expozíció értékelését nem zavarja [Joó és 
Szász 2004c]. 

6. 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 

er sít A/D
átalakító

adatgy jt
és motorvezérl  PC 

3 D motormozgató 
asztal

hasáb folyadékkal 

tartószerkezet

mobiltelefon 

mér -
szonda

(b)

(a)
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7. ábra Fémdobozon elhelyezett negyedhullámú monopol, az el lapon PVC szigetel anyaggal borítva 

8. 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] 
0,995382 0,14636 0,02904

80
 m

m
 

40 mm 
20 mm 

2 mm vastag PVC 
szigetel anyag 

/4

ra =1,5 mm 

0

0,5

1

1,5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

táv cellában (1 cella 0.5 cm)

SA
R

 [W
/k

g]

mérés

modellezés

10        9           8          7          6           5           4         3          2          1 
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2.4. A távoltéri sugárzási karakterisztika változásának vizsgálata szemüveget 
visel  fantom esetén 

Az ember és a mobiltelefon közti kölcsönhatás egyrészt 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 9. ábra, a mérés vázlatát pedig a 10. 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)
9. 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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10. ábra NOKIA 6310-es mobiltelefonnal Pátl= 0.25W sugárzási teljesítménnyel 900 MHz-en exponált fejfantom 
jelenlétében a távoltéri sugárzási karakterisztika felvételének mérési elrendezése 

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 hibája 34%-os volt. Három mérési sorozatot végeztem, azok átlagolásával kaptam 
a 11. ábrán jelölt eredményeket. Mivel a 3 mérés folyamán az azonos szöghelyzetekben azonos 
mérési eredményeket kaptam, nem volt értelme a statisztikai módszerek alkalmazásának. A 
felvett távoléri karakterisztika látható a 11. ábrán fejfantom nélkül, szemüveget visel  ill. 
szemüveg nélküli fejfantom esetén. 
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11. ábra NOKIA 6310-es mobiltelefon (Pátl= 0.25W, 900 MHz) távoléri sugárzási diagramja fejfantom nélkül, 
fejfantom és szemüveget visel  fejfantom jelenlétében 

er sít A/D átalakító

adatgy jt
és motorvezérl  PC 

asztalforgató motor 

árnyékolt szoba 
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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. 

3. EREDMÉNYEK 

3.1. A modellezések során kapott eredmények kiértékelésének módszere 

A kapott eredmények kiértékelése a példaként bemutatott 12. ábrán látható módon történt. A 
metszetek a 2. ábra jelölései szerint a z tengely irányában az SAR maximális értékénél az x-y 
síkkal párhuzamosan készültek. Az ábrákon az egy cellára vonatkoztatott lokális SAR eloszlása 
látható, az összesít  táblázatban pedig a szabványok szempontjából fontos 1 g valamint 10 g 
tömeg  szövetre átlagolt SAR maximális értékét (SAR1gmax ill. SAR10gmax) is feltüntettem. 
A 3. táblázat beállításait felhasználva az eredmények összesítése látható az 5. táblázatban. 

(a) (b) 

Jel SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

(a) 3,92 0,49 0,44 
(b) 7,73 0,24 0,25 
(c) 4,66 0,13 0,12 

 (c) 

12. 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 bemen  teljesítmény  vízszintesen tartott mobiltelefon esetén  
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5. táblázat A 72 db modellbeállítás futtatási eredményei 

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

Sorszám SAR1cellmax 
[W/kg] 

SAR1gmax 
[W/kg] 

SAR10gmax 
[W/kg] 

1 6,65 0,88 0,74 37 7,68 0,88 0,59 
2 8,83 0,21 0,15 38 8,9 0,83 0,33 
3 4,2 0,13 0,12 39 8,4 0,54 0,33 
4 3,92 0,49 0,44 40 7,84 0,89 0,61 
5 7,73 0,24 0,25 41 9,78 0,9 0,36 
6 4,66 0,13 0,12 42 8,93 0,58 0,35 
7 15,4 0,83 0,375 43 10,2 1,07 0,59 
8 26 1,26 0,47 44 9,2 0,54 0,3 
9 7,71 0,51 0,094 45 13,75 0,62 0,34 

10 8,56 0,91 0,43 46 9,78 0,97 0,56 
11 12,86 1,048 0,81 47 9,58 0,56 0,32 
12 7,76 0,5 0,09 48 18,28 0,32 0,31 
13 4,78 0,71 0,66 49 4,94 1,9 0,67 
14 6,58 1,38 0,89 50 10,78 0,35 0,16 
15 7,93 0,63 0,39 51 9,12 0,37 0,2 
16 5,58 0,82 0,73 52 2,93 1,01 0,4 
17 6,22 0,77 0,37 53 7,23 0,31 0,15 
18 8,23 0,62 0,38 54 8,09 0,31 0,18 
19 38,2 1,9 0,7 55 6,34 1,32 0,55 
20 53,28 2,22 0,82 56 11,82 0,6 0,08 
21 35,11 1,36 0,62 57 11,92 0,42 0,39 
22 39 1,96 0,74 58 4,5 0,24 0,13 
23 55,88 2,31 0,82 59 8,64 0,55 0,077 
24 37,34 1,4 0,61 60 11,87 0,43 0,39 
25 4,23 0,35 0,12 61 6,9 0,86 0,58 
26 12,46 0,31 0,26 62 8,77 0,85 0,31 
27 11,08 0,35 0,24 63 8,69 0,67 0,35 
28 4,39 0,33 0,11 64 7,16 0,9 0,61 
29 10,36 0,26 0,16 65 8,91 0,86 0,31 
30 7,45 0,28 0,19 66 9,47 0,71 0,36 
31 6,97 0,21 0,26 67 9,8 1,28 0,68 
32 10,39 0,3 0,37 68 13,13 1,06 0,16 
33 15,42 0,3 0,32 69 9,65 0,65 0,38 
34 7,34 0,24 0,28 70 10,32 1,35 0,72 
35 10,22 0,34 0,36 71 11,74 0,98 0,14 
36 14,16 0,28 0,32 72 9,87 0,67 0,39 

3.2. 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 folyamatosan figyeltem az SAR érték konvergálását. 

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. 
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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. 

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 túllépi az ANSI/IEEE irányelv 
megengedett értékét. 

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. 
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forró pont jelenik meg. Az 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. 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Az elkészített 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, 
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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 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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