
Inżynier i Fizyk Medyczny         1/2016          vol. 5 45

BHP / OMSartykuł naukowy / scientific paper

Streszczenie

Radiotelefony przenośne należą do podstawo-

wych narzędzi pracy zespołów ratownictwa 

medycznego. W artykule scharakteryzowano rodza-

je i warunki eksploatacji takich urządzeń, poddano 

analizie miarę niepożądanych skutków narażenia na 

emitowane przez nie promieniowanie elektroma-

gnetyczne oraz omówiono działania profilaktyczne, 

służące ochronie osób przebywających w  najbliż-

szym otoczeniu anten, takich jak inżynierowie, ra-

townicy medyczni, inni pracownicy medyczni. 

Słowa kluczowe: łączność bezprzewodowa, szyb-

kość pochłaniania właściwego energii, modelowa-

nie numeryczne

Abstract

Portable radiophones are one of the basic work-

ing tool of medical emergency teams. The ar-

ticle characterizes the types and conditions for the 

operation of such devices, describe analysis of the 

parameters characterizing adverse effects of expo-

sure to electromagnetic radiation emitted by such 

devices, and preventive measures to protect person-

nel present in the vicinity of antennas, such as med-

ical engineers, emergency teams and other medics.

Key words: wireless communication, specific ener-
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Wprowadzenie

Skuteczne i  szybkie działania zespołów ratownic-

twa medycznego wymagają stosowania łączności 

bezprzewodowej, czyli radiotelefonów przewoź-

nych (w karetkach pogotowia) i  przenośnych (uży-

wane przez ratowników medycznych). Nadzór nad 

ich prawidłowym funkcjonowaniem sprawują m.in. 

inżynierowie medyczni. Ocenę zagrożeń elektro-

magnetycznych przy radiotelefonach wykorzysty-

wanych także przez takie służby, jak straż pożarna, 

straż graniczna czy policja, omówiono na podstawie 

rutynowych pomiarów pola elektrycznego w innych 

publikacjach [1-5].

Biofizycznym skutkiem ekspozycji organizmów 

żywych na promieniowanie elektromagnetyczne 

częstotliwości radiowych jest podwyższenie tem-

peratury tkanek organizmu, a  jej miarą jest współ-

czynnik szybkości pochłaniania właściwego energii 

(tzw. współczynnik SAR – wyrażany w  W/kg). Dla 

oceny wartości współczynnika SAR opracowano li-

mity dotyczące wartości uśrednianych w dowolnym 

sześciominutowym przedziale czasu oraz metody 

jego wyznaczania na drodze modelowania nume-

rycznego [5]. Taki sposób oceny zagrożeń elektro-

magnetycznych dotyczy źródeł promieniowania 

eksploatowanych bezpośrednio przy ciele użytkow-

nika np. radiotelefonów przenośnych. 
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Celem prezentowanej pracy była ocena zagrożeń elektroma-

gnetycznych dotyczących inżynierów i ratowników medycznych 

lub innych osób użytkujących radiotelefony przenośne.

Charakterystyka warunków korzystania 
z radiotelefonów przenośnych 

Ratownictwo medyczne stosuje głównie tzw. konwencjonalne 

systemy łączności bezprzewodowej (analogowe, cyfrowe lub 

hybrydowe) pracujące w  paśmie (167-169) MHz [1, 4-6]. W  du-

żych aglomeracjach miejskich, np. wrocławskiej, korzysta także 

ze zintegrowanego systemu zarządzania służbami komunal-

nymi, bezpieczeństwa i  ratownictwa opartego na cyfrowym, 

trankingowym systemie łączności TETRA (TErrestrial Trunked 

RAdio), pracującym w pasmie (380-450) MHz [4-6]. W konwen-

cjonalnych systemach cyfrowych standardu DMR (Digital Mobile 

Radio) wykorzystywana jest technika transmisji polegająca na 

wielodostępie z podziałem czasowym TDMA (Time Division Mul-

tiple Access) udostępniająca w  jednym kanale radiowym dwie 

szczeliny czasowe, umożliwiając dwa jednoczesne połączenia 

głosowe. Uśredniona w czasie moc emitowana przez takie urzą-

dzenie cyfrowe stanowi ok. ½ maksymalnej emitowanej mocy. 

Natomiast urządzenia analogowe pracują z ciągłą emisją mocy. 

Z  kolei w  cyfrowym systemie trankingowym wykorzystuje się 

cztery okna czasowe TDMA, a zatem uśredniona w czasie moc 

stanowi ok. ¼ maksymalnej emitowanej mocy [4]. Radiotelefony 

systemu konwencjonalnego mogą pracować w  dwóch trybach 

maksymalnej emitowanej mocy: do 1 W (tryb oznaczany popu-

larnie LOW lub L) oraz do 5 W (tryb oznaczany jako HIGH lub H). 

Natomiast radiotelefony przenośne systemu trankingowego 

TETRA wyposażone są w układy adaptacyjnej kontroli mocy APC 

(Adaptive Power Control ), regulując poziom emitowanej mocy 

w zależności od warunków pracy urządzenia, z jej ograniczeniem 

do maksymalnie 4 W. 

Badania ankietowe i  obserwacje przeprowadzone wśród 

użytkowników radiotelefonów przenośnych wskazały na różne 

sposoby użytkowania radiotelefonów przenośnych, najczęściej 

podczas połączenia umieszczonych: przed twarzą, w okolicach 

klatki piersiowej lub z boku tułowia na wysokości pasa (przy ko-

rzystaniu z zestawu głośnikomikrofonowego).

Symulacje numeryczne

Badania dotyczące skutków termicznych oddziaływania promie-

niowania elektromagnetycznego przy radiotelefonach przeno-

śnych wykonano w oparciu o symulacje numeryczne współczyn-

nika SAR. W dokumentach międzynarodowych (np. Dyrektywa 

2013/35/UE) określono trzy limity SAR: (a) uśredniony dla całe-

go ciała, (b) maksymalny miejscowy, uśredniony dla dowolnych 

10  g  ciągłej tkanki głowy i  tułowia oraz (c) analogiczny do (b), 

ale dotyczący tkanek kończyn [7]. Z uwagi na stosunkowo małe 

rozmiary radiotelefonów przenośnych, w  prezentowanych ba-

daniach ograniczono się do analizy maksymalnych wartości SAR 

(10 g) w tkankach głowy i tułowia, których limit ustalono na po-

ziomie 10 W/kg.

W symulacjach numerycznych zastosowano numeryczny 

model radiotelefonu o wymiarach odpowiadających typowym, 

rzeczywistym urządzeniom (Rys. 1), z antenami prętowymi lub 

spiralnymi w  modelach radiotelefonów systemu trankingowe-

go, a tylko anteną spiralną dla systemu konwencjonalnego (dla 

częstotliwości ich pracy anteny prętowe byłyby zbyt długie – 

kilkadziesiąt cm). Jako model ciała człowieka przebywającego 

przy radiotelefonie zastosowano dwa anatomiczne, wirtualne 

fantomy ciała dorosłego człowieka: kobiety i mężczyzny – o war-

tościach cech antropometrycznych zbliżonych do 50-tych cen-

tyli populacji polskiej. Uwzględniono trzy wymienione powyżej 

typowe lokalizacje radiotelefonu względem ciała użytkownika. 

W każdym z przypadków przyjęto jednakową, równą 5 cm, od-

ległość między anteną radiotelefonu przenośnego (w miejscu 

jej montażu w  radiotelefonie) a  najbliższą powierzchnią ciała 

użytkownika. 

Symulacje wykonano z  zastosowaniem specjalistycznego 

oprogramowania CST STUDIO SUITE. Niepewność przepro-

wadzonych symulacji numerycznych oszacowano na poziomie 

±41% [5]. 

Rys. 1 Wirtualny anatomiczny fantom ciała kobiety z modelem radiotelefonu pra-

cującym w systemie konwencjonalnym (z anteną spiralną) przed twarzą oraz sposób 

określania odległości radiotelefonu od ciała człowieka

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badań

Przykładowe rozkłady wartości SAR (10 g) w wirtualnych fan-

tomach ciała kobiety i mężczyzny zaprezentowano na rysunku 2.

Prezentowane wyniki symulacji wartości SAR (10 g) zostały 

określone dla najsilniejszych ekspozycji przy radiotelefonach 

przenośnych, to jest dla maksymalnych mocy promieniowania 

emitowanego przez urządzenia: 5 W  dla radiotelefonów kon-

wencjonalnych oraz 4 W  dla radiotelefonów trankingowych 

i  uwzględniają niepewność symulacji numerycznych. Wszyst-

kie prezentowane wartości SAR zostały określone dla 

5 cm 
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sześciominutowego nieprzerwanego nadawania (zgodnie ze 

wspomnianą definicją limitów SAR). 

Największe wartości SAR (10 g) ok. 27 W/kg stwierdzono dla 

radiotelefonu pracującego w analogowym systemie konwencjo-

nalnym i zlokalizowanego w okolicy klatki piersiowej (Rys. 3). War-

tości uzyskane dla urządzeń cyfrowych systemu konwencjonalne-

go były 2-krotnie mniejsze od wartości otrzymanych dla urządzeń 

analogowych. Wyniki badań wykazały występowanie od 3- do 

25-krotnie mniejszych wartości SAR dla systemu trankingowego 

w  odniesieniu do systemu konwencjonalnego. W  praktyce róż-

nice te mogą być większe ze względu na zastosowanie w radio-

telefonach systemu trankingowego (standard TETRA) układów 

adaptacyjnej kontroli mocy dopasowujących emitowaną moc do 

bieżących warunków eksploatacji urządzeń (tylko w skrajnie nie-

korzystnych warunkach emitują one maksymalną moc). 

Profilaktyka skutków termicznych 
oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego

Całkowita eliminacja narażenia na promieniowanie elektroma-

gnetyczne emitowane przez radiotelefony przenośne nie jest 

możliwa ze względu na konieczność zlokalizowania takiego urzą-

dzenia blisko ciała użytkownika, można je jednak ograniczyć [1, 8].

Przeprowadzone badania wskazują, że zachowanie większej niż 

5-10 cm odległości anteny od użytkownika lub innych osób znajdu-

jących się blisko radiotelefonu, zapewnia ograniczenie wartości 

maksymalnego SAR (10 g) w tkankach głowy i tułowia poniżej limi-

tów przedstawionych np. w Dyrektywie 2013/35/UE [7]. Odległości 

te można zachować, gdy radiotelefon trzymany jest w dłoni w pew-

nej odległości od głowy (głośnik radiotelefonu umożliwia jego uży-

wanie bez konieczności trzymania go blisko głowy). 

Jak już wspomniano, wartości współczynnika SAR uśredniane 

są za okres 6 minut, a  zatem skrócenie czasu nieprzerwanego 

nadawania np. do 3 minut spowoduje zmniejszenie wartości SAR 

(tzn. skutków termicznych w organizmie) o połowę – istotne jest 

zatem wykonywanie jak najkrótszych połączeń głosowych. 

Wartości SAR są liniowo zależne od emitowanej przez radiote-

lefon mocy, przykładowo użycie wspomnianego trybu L  pięcio-

krotnie zmniejsza wartości SAR w  stosunku do trybu H. Zatem 

wykorzystując najmniejszą zapewnianiającą połączenie moc emi-

towaną przez radiotelefon, maksymalnie ogranicza się poziom 

narażenia. W przypadku radiotelefonów pracujących w systemie 

trankingowym standardu TETRA, wyposażonych w  układy ada-

ptacyjnej kontroli mocy, odbywa się to automatycznie. W innych 

przypadkach wymaga świadomego działania użytkownika.

Zastosowana w systemach cyfrowych technika TDMA powo-

duje, że w  cyfrowym systemie konwencjonalnym uśredniona 

w czasie emitowana moc jest ok. 2-krotnie, a w syste-

mie trankingowym ok. 4-krotnie mniejsza od maksy-

malnej emitowanej mocy. Wartości SAR (10 g) w głowie 

i  tułowiu są zatem odpowiednio ok. 2- i ok. 4-krotnie 

mniejsze od wartości obliczonych przy tej samej mocy 

dla systemu analogowego. Korzystanie zatem z syste-

mów cyfrowych jest korzystniejsze dla użytkowników.

Radiotelefony systemu trankingowego mogą być 

wyposażane w różne rodzaje anten, głównie prętowe 

i spiralne. W prezentowanych badaniach uzyskano na-

wet 2-krotnie mniejsze wartości SAR (10 g) w tkankach 

głowy i tułowia przy antenach prętowych, zatem nale-

ży traktować je jako korzystniejsze dla użytkowników. 

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań wskazują, że wartości 

współczynnika SAR będące miarą skutków termicznych 

oddziaływania promieniowania elektromagnetycz-

nego o  częstotliwościach emitowanych przez radio-

telefony przenośne, używane m.in. przez inżynierów 

b)

Rys. 2 Rozkłady względnych wartości współczynnika SAR (10 g) w tułowiu użytkow-

nika radiotelefonu przenośnego, pracującego w systemie konwencjonalnym, zloka-

lizowanego z boku tułowia: a) fantom kobiety, b) fantom mężczyzny (zastosowano 

jednakowe skale SAR – kolor czerwony oznacza największe wartości)

Źródło: Opracowanie własne.

a)

Rys. 3 Względne maksymalne wartości SAR (10 g) w tkankach głowy i tułowia określone w wir-

tualnych fantomach ciała kobiety (kropki) i mężczyzny (trójkąty) od radiotelefonów przenośnych 

pracujących z maksymalną mocą w różnych systemach łączności i różnej lokalizacji względem cia-

ła (wąsy – niepewność prowadzonych symulacji numerycznych, wartość odniesienia – 10 W/kg –  

limit z Dyrektywy 2013/35/UE) 

Oznaczenia poszczególnych przypadków:

K lub T – system konwencjonalny lub trankingowy

A lub C – system analogowy lub cyfrowy

as lub ap – antena spiralna lub prętowa.

Źródło: Opracowanie własne.
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medycznych oraz członków zespołu ratownictwa medycznego, 

mogą w  pewnych warunkach ich eksploatacji osiągać wartości 

zbliżone lub nawet przekraczać limity ustalone w dokumentach 

międzynarodowych. 

Problem narażenia na promieniowanie elektromagnetycz-

ne emitowane przez radiotelefony nie ogranicza się tylko do 

użytkownika urządzenia, ale dotyczy także osób znajdujących 

się w małej odległości od niego. Przedstawione zalecenia profi -

laktyczne wskazują sposoby ograniczania poziomu tych narażeń 

znacznie poniżej wspomnianych limitów, do najprostszych nale-

ży zachowanie co najmniej 5-10 cm odległości anteny radiote-

lefonu od ciała oraz skracanie połączeń. Przedstawione wyniki 

badań wskazują także, że korzystniejsze ze względu na ochronę 

przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego 

jest używanie radiotelefonów pracujących w nowoczesnych sys-

temach cyfrowych, niż pracujących w systemie analogowym. 

Publikacja opracowana na podstawie wyników programu wielo-

letniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, fi nansowa-

nego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Po-

lityki Społecznej (zadanie 04.A.02 i 2.Z.30, koordynator programu: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy).
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