Mobilné rádiokomunikácie:
Informácie o mobilných
telefónoch

Úvod
Takmer všetci Đudia na Slovensku používajú mobilný telefón.
Stalo sa už samozrejmosĢou, že Đudia sú na cestách
dosiahnuteĐní alebo surfujú po internete. Prostredníctvom
technickej podpory možno mobilné telefóny používaĢ na
mnohých miestach, napríklad vo vlaku alebo v metre.
Niektorí Đudia sa však obávajú, že v dôsledku žiarenia
mobilného telefónu ochorejú.
Táto brožúra vysvetĐuje, ako mobil funguje, þo je známe
o zdravotných rizikách a ako sa pri mobilnom telefonovaní
a surfovaní vystavujete len nízkemu elektromagnetickému
poĐu.
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Ako funguje mobilná sieĞ?
Rádiové signály

Elektromagnetické polia a vlny

Pre mnoh« funkcie mobiln«ho telefµnu je potrebn¿ prenos r£diov¿ch
sign£lov:
Nez£leŀ¯ na tom, Ïi telefonujete, posielate textov« spr£vy alebo
obr£zky alebo surfujete na internete. Na to potrebujete mobiln«
spojenie, pripojenie cez Bluetooth alebo cez WLAN. Ak sa mobil
pouŀ¯va ako mp3 prehr£vaÏ alebo kamera, netreba vysielaħ ŀiadne
r£diov« sign£ly.

Keć cez elektrický vodiþ teþie elektrický prúd, ktorý neustále
v priebehu þasu mení svoj smer, vytvoria sa okolo vodiþa elektrické
a magnetické striedavé polia. Ak sú zmeny smeru veĐmi rýchle,
napríklad niekoĐko miliónovkrát za sekundu, hovorí sa o
vysokofrekvenþných poliach. Elektrické a magnetické polia sa potom

Mobilná sieĞ
Pre mobilnú komunikáciu je celé Slovensko rozdelené na jednotlivé
malé oblasti, takzvané rádiové bunky. Každá z týchto buniek má
vlastný vysielaþ, ktorý sa tiež jednoducho nazýva mobilné
zariadenie alebo základĖová stanica. ýím viac Đudí uskutoþĖuje
mobilné hovory, tým viac dát vysielajú a tým je potrebných viac
základĖových staníc. Mobilná sieĢ zahĚĖa aj centrálne poþítaþe.
Jednotlivé základĖové stanice sú vždy pripojené k centrálnemu
poþítaþu.

skombinujú do elektromagnetických polí. Polia sa môžu od vodiþa
uvoĐniĢ a šíriĢ sa priestorom ako elektromagnetická vlna. Hovoríme
aj o elektromagnetickom žiarení. Vodiþ potom pôsobí ako vysielacia
anténa. V každom mobilnom telefóne je zabudovaná aspoĖ jedna
anténa. Svetlo je tiež elektromagnetická vlna. Na rozdiel od
svetelných vĎn nemôžeme však vlny mobilných rádiokomunikácií vidieĢ.
Tieto vlny však v elektrických vodiþoch vyvolávajú prúdy, a preto môžu
byĢ prijaté inými anténami a môžu byĢ používané na prenos správ.

Prenos informácií od základĖovej stanice
do centrálneho poþítaþa sa uskutoþĖuje
cez smerový spoj alebo po kábli.

CENTRÁLNE POÿÍTAÿE

RÁDIOVÁ BUNKA

ZÁKLADďOVÁ STANICA

RÁDIOVÝ SIGNÁL
Rádiový signál obsahuje správy
v šifrovanej forme. Šíri sa ako
elektromagnetická vlna z antény
mobilného telefónu alebo
základĖovej stanice v priestore
a môže byĢ prijatý inou anténou.
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Pre mobilnú komunikáciu je celé
Slovensko rozdelené na takzvané
rádiové bunky. Na vidieku sú rádiové
bunky veĐké a v mestách malé.
V prvom priblížení sú bunky
usporiadané v tvare vþelích plástov.
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Ako sa prenáša textová správa
z mobilu na mobil?
ZÁKLADďOVÁ STANICA

1

Mimochodom:
mobilný telefonát
prechádza rovnakou cestou
ako textová
správa.

ZÁKLADďOVÁ STANICA
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1 NOVÁ
SPRÁVA:

Ahoj,
ako sa máš?

CENTRÁLNE POÿÍTAÿE
ROZPOZNÁVAJÚ POLOHU
VŠETKÝCH PRIPOJENÝCH
MOBILNÝCH TELEFÓNOV

POSLAĝ

MOBILNÝ TELEFÓN

1
Textová správa (z dôvodu
jednoduchosti tu je popísaná
len cesta jednej správy SMS)
sa mobilným telefónom
prevedie na rádiový signál
a posiela sa ako
elektromagnetická vlna
k najbližšej základĖovej stanici.
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2
ZákladĖová stanica BTS
prijíma dáta a posiela ich cez
smerový spoj alebo kábel do
centrálneho poþítaþa.

Ahoj,
ako sa máš?

MOBILNÝ TELEFÓN

3
Centrálne poþítaþe sú navzájom
prepojené medzi sebou a so
všetkými základĖovými stanicami
a rozpoznajú miesta všetkých
mobilných telefónov pripravených
na prevádzku. Vy odosielate
dáta do základĖovej stanice,
v ktorej sa práve nachádza
adresát textovej správy.

4
ZákladĖová stanica v blízkosti
adresáta konvertuje dáta na rádiový
signál a pošle ho ako
elektromagnetickú vlnu do
príslušného mobilu. Tento prevádza
rádiový signál späĢ na þitateĐný text.

.
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Ako na nás vplývajú
elektromagnetické polia?
Z
mobilných
telefónov
...
... a zo
základĐových
staníc...

... ale
elektromagnetické
vlny vyžarujú aj
rozhlasové
a televízne
vysielaĀe.

Prijatá energia
sa v tele premení
na teplo.
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Naše telo
absorbuje
ĀasĞ energie
z týchto vĊn.

Niektorí Čudia hlásia bolesti
hlavy a poruchy spánku a z toho
obviĐujú elektromagnetické vlny
mobilných telefónov. Veda však
doteraz nenašla žiadne dôkazy
o poškodení zdravia vplyvom
polí z mobilných telefónov.

Aby sa zabránilo prehriatiu tkaniva, existujú limitné hodnoty.
Tieto nás chránia pred už preskúmanými nepriaznivými úþinkami
na zdravie vplyvom elektromagnetických polí.
Rádiové polia od zariadení mobilných rádiokomunikácií musia
spĎĖaĢ limitné hodnoty.
Ale: nikto nemôže dokázaĢ, že elektromagnetické polia
mobilných rádiokomunikácií nemajú na nás žiadny vplyv.
Vždy môže existovaĢ neobjavené riziko.
Mnohokrát sa Đudia pýtajú, þi prílišné telefonovanie z mobilov
nemôže spôsobiĢ ochorenia. Aby sme neprehliadali podĐa
možností žiadne zdravotné riziká, pokraþujeme v skúmaní témy
vplyvov elektromagnetických polí.
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Ako výskum skúma rádiové
polia od mobilov?

Ako nás chránia
limitné hodnoty?

Chceme vedieĢ, ako nás ovplyvĖuje žiarenie
z mobilného telefónu pri jeho dlhšom používaní.
V Nemeckom programe výskumu mobilnej
telekomunikácie (DMF) vedkyne a vedci preto
skúmali, þi rádiové polia od mobilov predsa len
nemôžu viesĢ k poruchám zdravia. Analyzovali, ktoré a ako
silné elektromagnetické vlny v každodennom živote
skutoþne na naše telá pôsobia a ako sa prejavujú.
Vedecké štúdie neposkytli žiadne dôkazy o tom, že polia
z mobilov sú škodlivé, ak sú splnené limitné hodnoty.

Limitné hodnoty

Ale: niektoré choroby, ako je rakovina, sa rozvíjajú veĐmi pomaly
a môžu sa zistiĢ až po mnohých rokoch. A tak dlho ešte mobilné
telefóny nepoužívame - aj keć si to nevieme predstaviĢ.

Doteraz známe úþinky na zdravie sa vyskytujú len pri vysokej
intenzite poĐa. Pre rádiové polia zo základĖových staníc
a mobilných telefónov sa preto uplatĖujú limitné hodnoty.
Vychádzajú z odporúþaní Medzinárodnej komisie pre ochranu
pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Pre mobilné telefóny
slúži ako hodnotiaca veliþina špecifická miera absorpcie (SAR).
Pri štandardizovaných testoch nesmú mobilné telefóny
presiahnuĢ hodnotu 2 W/kg.
SAR
2 W/kg

Nevieme, þi je telefonovanie z mobilov poþas desaĢroþí škodlivé.
Veda musí ešte tieto dlhodobé úþinky preskúmaĢ.
Už dnes by sme však mali myslieĢ na budúcnosĢ.
Aby sme sa prípadným rizikám vyhli a znížili ich,
mali by sme byĢ informovaní.
0,6 W/kg

ICNIRP
Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením
(ICNIRP, anglicky: International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) je medzinárodná skupina odborníkov,
ktorá sa zaoberá ochranou pred elektrickými, magnetickými
a elektromagnetickými poĐami a optickým žiarením. ICNIRP je
oficiálnym partnerom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
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Ako sa pri telefonovaní vystaviĞ
Āo najmenším elektromagnetickým
poliam?

SAR:
0,6 W / kg

Pevná sieĞ

DĊžka

Príjem

Hodnota SAR

Kde existuje, treba
ju používaĢ.

Telefonujte cez mobil
len krátko.

Netelefonujte v prípade zlého
príjmu. V opaþnom prípade
potrebuje mobilný telefón
silnejšie rádiové signály na
spojenie s najbližšou
základĖovou stanicou.
To spôsobí, že žiarenie
bude silnejšie.

Používajte mobilné telefóny
s nízkou hodnotou SAR.
Zariadenia s hodnotou
SAR 0,6 W / kg alebo nižšou
sa považujú za zariadenia
s nízkym žiarením.

Ahoj Ema,
pôjdeme sa
dnes kúpaĞ?
Vytvára sa
spojenie...

POSLAĝ

Slúchadlá

Textové správy

Auto

UskutoĀnenie volania

Používajte Handsfree súpravu.
Žiarenie vychádza z antény
mobilného telefónu. Preto je
dobré používaĢ slúchadlá.
Anténa je potom ćaleko od
hlavy a s každým centimetrom
vzdialenosti intenzita
vyžarovania klesá.

Namiesto telefonovania posielajte
textové správy. Pri odosielaní
textových správ a odosielaní MMS
je mobilný telefón ćaleko od hlavy.
Takže: písaĢ je lepšie ako hovoriĢ!

Vo vozidle (aj keć ste
spolujazdec alebo cestujúci)
je najlepšie volaĢ iba cez
handsfree. Kećže karoséria
odráža elektromagnetické
vlny, je úþelné maĢ
vonkajšiu anténu.

Ak nemáte Handsfree súpravu,
poþkajte na spojenie a až potom
držte mobilný telefón pri uchu.
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ÿo iné je ešte dôležité?
•

•

V prípade núdze
mobilné telefóny môžu
zachrániĞ životy. TiesĐové Āíslo
112 sa môže používaĞ v celej
Európskej únii, aj keĂ PIN SIM
karty mobilného telefónu nie je
známy. Mobilný telefón musí maĞ
SIM kartu, musí byĞ nabitý
a zapnutý a musí maĞ
príjem v rámci siete.

V niektorých
vlakoch aj autách sú
zlepšené podmienky
prijímania a vysielania.
Ak telefonujete tu, pracuje
mobilný telefón s nižším
vysielacím výkonom
a tým aj menším
vyžarovaním.

Malý slovník
PoĀas telefonovania
sa môžete horšie
sústrediĞ na iné veci.
Na bicykli sa zvyšuje
pravdepodobnosĞ
vzniku nehody.
To ohrozuje vás
i ostatných.

GSM (Global System for Mobile
Communications - globálny systém
mobilných komunikácií)

Elektromagnetické
žiarenie z mobilnej siete
môže rušiĞ elektroniku
iných zariadení.
V lietadlách, nemocniciach
a lekárskej praxi to môže
ohroziĞ Čudí. Preto by ste
mali prísne dodržiavaĞ
zákazy.
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V jednom frekvenÏnom kan£li
moŀno z£roveĊ pren£ģaħ aŀ
osem hovorov. Kaŀd¿ hovor
je Ïasovo rozdelen¿ na drobn«
¼seky. seky hovoru sa
vysielaj¼ r¿chlo striedavo za
sebou, aby nebolo moŀn«
preruģenia v¶bec rozpoznaħ.
V sieti GSM je vysielac¯ v¿kon
mobiln«ho telefµnu pri
zostavovan¯ volania, t.j. na
zaÏiatku hovoru, vysok¿.
Potom vo v¦Ïģine pr¯padov
klesne: Ï¯m je spojenie lepģie,
t¿m je vyŀarovanie menģie.

LTE (Long-Term-Evolution
- systém dlhodobej evolúcie)
LTE umoŀĊuje eģte v¦Ïģiu
prenosov¼ r¿chlosħ d£t ako UMTS.

MMS (Multimedia Messaging Service
- služba multimediálnych správ)
Pomocou MMS moŀno posielaħ
dlh« texty, obr£zky a zvuk.

UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System
- univerzálny mobilný
telekomunikaĀný systém)
Mnoho mobiln¿ch telefµnov vyuŀ¯va
UMTS. Mobiln¿ telefµn to zobrazuje
napr. ako ಱ3G“ alebo ಱH“. T¿mto
syst«mom moŀno za kratģ¯ Ïas
preniesħ viac d£t ako pri GSM.
Vģetky mobiln« telefµny vysielaj¼
v jednej bunke syst«mu na rovnakej
frekvencii. Aby nedoch£dzalo
k vz£jomn¿m konfliktom, je
kaŀd«mu hovoru a kaŀd«mu
d£tov«mu spojeniu priraden¿ vlastn¿
kµd. V sieti UMTS je vysielac¯ v¿kon
regulovan¿ mimoriadne r¿chlo.
Vysok¿ v¿kon pri zostavovan¯
volania, tak ako v sieti GSM, nie je
spravidla nutn¿, Ïo je dobre, lebo to
znamen£ menģie vyŀarovanie.

SAR (Specific Absorption Rate
- špecifická miera absorpcie)
Ģpecifick£ miera absorpcie ud£va,
koĀko energie zo ŀiarenia prijme
naģe telo za Ïasov¼ jednotku.
SAR sa uv£dza v jednotk£ch watt
na kilogram (W/kg). V oblasti hlavy
a trupu nesm¼ lok£lne najvyģģie
hodnoty prekroÏiħ 2 W/kg. Mobiln«
telefµny s n¯zkym vyŀarovan¯m
nedosahuj¼ viac ako 0,6 W/kg.
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