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МИКРОТАЛАСНО ЗРАЧЕЊЕ МОБИЛНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ 

СИСТЕМА 
Весна Петровић1 

Резиме: Константно присуство енормног броја вештачких извора електромагнетских поља различитих 

фреквенција и интензитета, условио је да се све чешће говори о "електромагнетном загађењу" животне 

средине. А са тим се отвара и питање утицаја ових поља на људски организам. Због тога су у раду дате 

карактеристике једног дела електромагнетног поља – поља микроталасног зрачења. Ова област зрачења 

задњих деценија постаје предмет истраживања великог броја научника како се повећава продор у велике 

фреквенције ЕМ спектра при развоју комуникационих система – првенствено мобилне телефоније. Посебан 

отпор се јавио када је најављена инсталација 5G мреже. Како ова генерација мобилне телефоније доводи до 

продора у нове области микроталасног зрачења, у овом раду је дат осврт на карактеристике микроталасног 

зрачења - његове термичке и нетермичке ефекте, као и нова сазнања о дејству микроталаса на људски 

организам. 

Кључне речи: микроталасно зрачење, мобилне технологије, термички ефекат, нетермички ефекти, SAR 

вредности 

MICROWAVE RADIATION OF MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS 

Abstract: The constant presence of an enormous number of artificial sources of electromagnetic fields of different 

frequencies and intensities, has caused the "electromagnetic pollution" of the environment to be discused more 

often. And with that, the question of the influence of these fields on the human organism opens up. Therefore, the 

paper presents the characteristics of one part of the electromagnetic field - the microwave radiation field. This field 

of radiation has become the subject of research by a large number of scientists in recent decades as the penetration 

into high frequencies of the EM spectrum increases due to the development of communication systems - primarily 

mobile telephony. Special attention was paid when the installation of the 5G network was announced. As this 

generation of mobile telephony leads to the penetration of new areas of microwave radiation, this paper reviews the 

characteristics of microwave radiation - its thermal and non-thermal effects, as well as new findings about the effect 

of microwave radiation on the human body.  

Key words: microwave radiation, mobile technologies, thermal effect, non-thermal effects, SAR values 

1. УВОД  

У савременом друштву, људи су свакодневно изложени широком спектру 

електромагнетног зрачењима. Једна од области која у последње време скреће пажњу на 

себе, посебно након увођења 5G, је област микроталасног зрачења. Осим зрачења мобилне 

телефоније, извори зрачења ове области електромагнетног (ЕМ) спектра су и радарски 

системи, радио и ТВ предајници, и др.  

Микроталасно зрачење обухвата интервал таласних дужина (λ) од 0,01 - 1 m, (односно 

фреквенције (ν) од 0,3 - 300 GHz). У спектру ЕМ зрачења ова област се налази између 

инфрацрвеног и радиоталасног подручја (слика 1). Микроталасна област таласних дужина 

од 1 - 25 cm користи се за радарску емисију, док се област од 25 cm до 1 m (од 12 GHz до 

300 МHz) користи у телекомуникацијама. 
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Слика 1 – Област микроталасног зрачења у целокупном ЕМ спектру 

Оно што је значајно истаћи је постојање несразмере између енергије овог зрачења и 

ефеката до којих она доводи. Тако нпр. при фреквенцији од 2,45 GHz (λ=12,2 cm) одговара 

енергија од само 0,000016 eV а под дејством овог зрачења долази до раскидања хемијских 

веза у органским и неорганским једињењима која имају веће енергије везе (Табела 1). 

Исто тако, утврђено је да излагање овом зрачењу узрокује убрзање неких хемијских 

процеса (сушење, полимеризацију, дигестију узорака, екстракцију, загревање,...), 

загревање воде и др. [1-3]. Овај термички ефекат је први регистровао Перси Спенсер
2
 и 

веома брзо га је комерцијалисао. 

 

Табела 1 – Неке енергије везе молекула  

Тип везе Енергија везе (eV) 

C-C 3,61 

C-H 4,28 

O-H 4,80 

 

Процес микроталасног загревања воде биће детаљно описан из два разлога: људско тело 

се чак 70% састоји од воде и вода је најраспрострањенија супстанца у природи.  

Молекул воде (H2O) је изразито поларан молекул и одликује га велики диполни момент. 

Осим тога, молекули воде су међусобно повезани флексибилним водоничним везама. 

Уколико је вода изложена микроталасном зрачењу велике густине, јачина електричног 

поља може бити довољно велика да угаони момет дипола мења положај дипола и тако 

узрокује раскидање водоничне везе са суседним молекулима. Због промене положаја 

молекуле истовремено ће се формирати нова водонична веза, са другим молкулима што 

доводи од ослобађање „енергије формирања везе“ [4]. На тај начин се енергија 

микроталаса преводи у топлоту, на молекулском нивоу. На макроскопском нивоу би се 

закључило да је загревање воде последица молекуларног трења изазваног 

међумолекулским силама.  

Значајно је истаћи да је максимум апсорпције ЕМ зрачења у води на фреквенцији од 

приближно 12 GHz, док је фреквенција рада микроталасних рерни 2,45 GHz. Ово 

удаљавање од максимума апсорпције је неопходно јер би на 12 GHz дошло до изузетно 

јаке апсорпције већ у површинским слојевима воде и оно се не би продирало у дубље 

слојеве. Што би при припреми хране могло довести до угљенисања површине док би 

унутрашњост остала нескувана.  

Осим поменутог термалних ефекта, све више се појављују радови који указују на 

нетермалне ефекте микроталасног зрачења Питање нетермалних ефеката још увек је 
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контраверзна ствар. Наиме, микроталасна загревање снажно омета могуће нетермалне 

ефекте и они се не могу лако одвојити [5]. Овде ће бити наведене неке студије које се не 

могу објаснити само термичким ефектима:  

 Берлан [6] је открио да су реакције циклоадиције у ксилолу или дибутил етру на 

истој температури, увек брже у микроталасним условима него када се користи 

класично загревање. 

 Пагнота [7] је утврдио да се брже постиже равнотежа мултиротације α-D-глукозе у 

β-D-глукозу, у EtOH–H2O (1:1), слика 2 уколико се реакција дешава у микро-

таласном пољу. Такође је утврдио да се процес од равнотеже α и β -D-глукозе до 

постизања веће количине α-D-глукозе брже постиже под дејством микроталаса.  

Слика 2 – Мултиротације глукозе 

 Жанг [8] је извршио синтезу ароматичних естара естерификацијом бензоевих 

киселина са алкохолима уз рефлукс. Аутори су користили микроталасно зрачење 

фреквенције 1 GHz, где не постоји микроталасно загревање, већ само нетермални 

ефекат. Под овим условима је ипак примећено смањење времена реакције. 

Наведени ефекат микроталасног зрачења на брзине хемијских реакција је врло сложен 

процес који укључује и термалне и нетермалне ефекте (нпр. молекуларна покретљивост, 

стабилизација поља). Веома је тешко и практично и теоријски потпуно их раздвојити. 

Највећи проблем у микроталасним експериментима је мерење температуре које се не 

може једноставно обавити живиним термометрима (због интензивног испаравања живе и 

пуцања стакленог кућишта) ни термопаровима (због интеракције са микроталасним пољем 

и појаве варничења). Посебан проблем је и мерење температуре на површини микротасно 

грејаних катализатора. Због свих ових тешкоћа као и накнадне реинтерпретације 

експеримената, постоји велики број противника постојању нетермалних микроталасних 

ефеката [5]. 

Међутим, само сазнање о постојању нетермалних ефеката микроталасног зрачења захтева 

његово истраживање, јер је велика распрострањенос овог зрачења у радарским а посебно 

телекомуникационим системима. Без обзира што су снаге овог зрачења у истраживаним 

хемијским процесима знатно веће од снаге зрачења која се могу срести у животној 

средини, веома важно их је истражити због могућег утицаја на регулационе процесе у 

живим системима 

2. РАЗВОЈ МОБИЛНЕ ТЕЛЕKOMUNIKACIJE 

Развој комуникација јe у неколико последњих деценија претрпео веома велике промене. 

Дошло је до коренитих промена које се огледају у честом и брзом смењивању генерација 

уређаја за комуникацију, одговарајућих комуникационих мрежа али и стандарда. У табели 

2 је дат преглед врста и карактеристика мрежа мобилне телефоније које су се смењивале 

од 1970. године па до данас. 

 

α-D-глукоза β -D-глукоза 
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Табела 2 – Неке карактеристике генерација мобилне телефоније [9] 

Карактеристике 1G 2G 3G 4G 5G 

Почетак/развој 1970/1984 1980/1999 1990/2002 2000/2020 2010/2015 

Технологија AMPS, NMT, TACS GSM WCDMA LTE, WiMax MIMO, MMWaves 

Фреквенција 30 kHz 1.8 GHz 1.6-2 GHz 2-8 GHz 3-30 GHz 

проток 2 kbps 14.4-64 kbps 2 Mbps 2000 Mbps до 1 Gbps 1Gbps и више 

Приступни 

систем 
FDMA TDMA/CDMA CDMA CDMA OFDM/BDMA 

Основна мрежа PSTN PSTN Packet network Интернет  Интернет  

 

1G мрежа 

Прва генерација мобилне технологије је једина која је користила аналогну 

технологију. Карактерисали су је кратки животни век батерије, лош квалитет звука, чести 

прекиди везе и најзначајније, био је то пренос који није поседовао ниједан систем 

безбедности. Радила је на фреквенцији од 450 MHz до 800/900 MHz користећи фреквентну 

модулацију. Максимална брзина протока је износила 2.4 kbps [9]. 

2G мрежа 

Друга генерација мобилне тенологије је била нова - дигитална технологија. Главни 

мотив прелаза на ову технологију је било је да обезбеди и осигура безбедан систем 

комуникације. Уведен је нови GSM систем преноса података који је омогућио пренос 

текстуланих порука (sms) али и пренос једноставнијих мултимедијалних (mms) података. 

Овде се уносе и нове услуге, као што су: интерни роминг, конференцијски позиви, 

задржавање позива и обрачун потрошње на основу пружених услуга. Радила је на 

фреквенцијијама између 900-1800 MHz. Максимална брзина протока је достигла чак 1 

Mbps [9].  

3G мрежа 

Ова генерација је увела нову технологију – UMTS (Universal Mobile Telecommu-

nications System). Нова технологија и протоколи омогућили су већу брзину преноса 

података (теоријски максимум је износио 21.6 Mbps), аудио компресију при позиву и тиме 

омогућила више позива на истом фреквенцијском домену, претраживање интернета, видео 

игрице, коришћење мејлова и др. Радила је на фреквенцијама између 1900-2200 MHz [9]. 

4 G мрежа 

4G је потпуно другачија технологија, коју је омогућио фантастичан напредак 

технологије. Кључна технологија која је то омогућила је MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) и OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), као и два важна стандарда 

WiMAX (сада је угашен) и LTE (користи се). Максимална брзина мреже када се уређај 

креће је 100 Mbps или 1 Gbps, кашњење је смањено са око 300 ms на мање од 100 ms и 

знатно је мање загушења. 

Ове генерације је корисницима пружила велику брзину, висок квалитет и велики 

капацитет, истовремено побољшавајући сигурност и смањујући трошкове говорних и дата 

услуга, мултимедије и Интернета. Потенцијалне и тренутне апликације омогућавају 

измењени приступ веб мрежи, ИП телефонију, услуге игара, мобилну телевизију високе 

дефиниције, видео конференције, 3D телевизију и рачунарство у облаку [9]. 

 

5G мрежа 
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Пета генерација мобилне телефоније треба да побољша рад 4G мреже. Између осталих 

побољшања, обећава знатно повећане брзине преноса података, већу густину везе и много 

ниже кашњење. Неки од планова ове мреже је да укључује комуникацију између 

појединих уређаја и побољшану укупну бежичну покривеност. Максимална брзина иде и 

до 35,46 Gbps, што је преко 35 пута брже од 4G мреже. 

Кључна технологија на којој се базира је MIMO (Multiple-input multiple-output) техно-

логија. Масивни MIMO систем, као и систем малихе ћелија и Li-Fi (light fidelity) бежични 

систем сматра се да ће омогућавати проток од 10 Gbps по кориснику. Предвиђено време 

кашњења ће бити изузетно мало, а омогући ће и повезивање најмање 100 милијарди 

уређаја [9]. 

3. УТИЦАЈ МИКРОТАЛАСНОГ ЗРАЧЕЊА НА ЉУДСКИ ОРГАНИЗАМ 

Биолошке ефекте микроталасног зрачења Kaur је дефинисао као одзив организма на 

присуство овог зрачења [10]. Овај део спектра електромагнетног зрачења могу да 

апсорбују сва тела која садрже воду, као што су људи и животиње, и да она узрокују 

загевање воде као у микроталасној пећи. С обзиром да људско тело садржи око 70% воде 

тесе очекује да оно на неки начин реагује у микроталсном пољу. Ова вода у људском телу 

није хомогено распоређене, па ће тело неравномерно апсорбовати ово зрачење. Они 

делови тела који имају више воде, као што је мозак, више ће га апсорбовати [11]. Eвропска 

Унија је 2008. године формирала научни одбор за нове и новооткривене здравствене 

ризике (SCENIHR -Scientific Committee On Emerging And Newly Identified Health Risks) као 

саветодавни научни одбор стручњака у области безбедности становништва [12] који је 

требао да изучи дејство микроталасног зралења на људски организам. Они су све ефекте 

класификовао у две категорије термалне и нетермалне ефекте. Термални ефекти настају 

услед дуготрајног излагања ЕМ зрачењу и региструју се као такви уколико узрокују 

пораст температуре за више од 1
о
C. С друге стране, нетермални ефекти представљају 

ефекте који настају при интеракцији микроталасног зрачења са ћелијским молекулима. 

Велики број студија задњих година се спроводи како би се утврдили нетермички ефекти, 

неке од њих ће овде бити наведене. 

Bhargavi са сарадницима је 2013. години приказао резултате изучавања дејства 

микроталасног зрачења на мозак. Користећи машину електроенцефалограм – која се 

користи за одређивање рада мозга. Испитивали су рад мозга у три различита окружења 

током 10 минута. Рад без икаквог зрачења, рад при употреби мобилног телефона који 

користи GSM
3
 стандард и рад при употреби мобилног телефона који користе CDMA

4
 

стандард. Анализе показују да мобилни телефони којима управља GSM имају већи ефекат 

на мождану активност у поређењу са CDMA мобилним телефонима. До чега то у доводи, 

здравственом смислу, још није јасно [13]. 

Група истраживача [14] је пронашла преломе ДНК ланца у мозгу пацова након излагања 

микроталасном зрачењу ниског интензитета на доњој, средњој и горњој фреквенцији. То 

су делом и фреквенције које се користе у мобилној телекомуникацији. Истраживачи су 

закључили да и ако микроталасна енергија није довољна да директно прекине хемијске 

везе у ДНК, генотоксични ефекти могу бити резултат посредних механизмама као што су 

стварања слободних радикала кисеоника или поремећај у процесима поправљања ДНК. 

У другој студији [15] на ембрионима препелица откривено је да је излагање ћелија 

изузетно ниском интензитету микроталасног зрачења (900 MHz током 158-360 сати са 

 

                                                 
3 GSM (појавио се 1991) у 2G генерацији – фреквенције 850/900 MHz. 
4 CDMA (појавио се 2000) у 3G генерацији- фреквенције 1900 MHz 
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прекидима), пре и током почетних фаза развоја, довело до значајне прекомерне 

производње слободних радикала. Утврђено је да се нивои 8-OHdG (уобичајени биомаркер 

оксидативног оштећења ДНК) у ћелијама повећавају 2-3 пута у поређењу са контролним. 

Ова студија је открила да је посебно микроталано и радиофреквентно (МТ/РФ) зрачење 

ниског интензитета (0,25 μW/cm
2
; SAR=3 μW/kg) довело до оксидативног оштећења ДНК. 

На основу ових доказа, аутори студије су закључили да се оксидативне промене могу 

развити у патологију која доводи до онкогене трансформације ћелија. 

Јакименко и сарадници [16] испитивали су епидемиолошке доказе утицаја радара и 

система мобилне комуникације. Истраживачи су открили да је под одређеним условима 

излагање дуготрајном зрачењу микроталаном (МТ) и радиофреквенцијском (РФ) зрачењу 

ниског интензитета довело до покретања и напредовања рака. Јакименко је закључио да 

подаци указују на потребу за забринутошћу и потребу да се ново стечена знања укључују 

у безбедносна ограничења за изложеност нејонизујућем зрачењу. Сумирајући 

лабораторијске доказе о оксидативном оштећењу ћелија, Јакименко је са сарадницима [17] 

изучио 80 радова са рецензијом, од којих је 76 радова приказало откривање значајног 

оксидативног стреса при излагању МТ/РФ зрачења. Аутори су приметили да је значајно 

повећани ниво реактивних врста кисеоника (ROS) у живим ћелијама услед излагања 

МТ/РФ зрачењу ниског интензитета, које може да узрокује мутагене ефекте оксидативним 

оштећењем у ДНК. Такође су приметили да би прекомерна производња ROS у живим 

ћелијама под дејством ових зрачења ниског интензитета могла да изазове широк спектар 

здравствених поремећаја и болести, укључујући рак код људи. У року од годину дана, број 

студија које су прегледали повећао се на 100, од којих је 93 потврдило да МТ/РФ зрачење 

изазива оксидативне ефекте у биолошким системима. Молекуларни ефекти изазвани 

ниским интензитетом у живим ћелијама показали су на: активацију пероксидације, 

оксидативно оштећење ДНК и промене у активности антиоксидативних ензима. На основу 

тога аутори су закључили да оксидативни стрес треба препознати као један од примарних 

механизама биолошке активности до које доводи ова врста зрачења [18]. 

Са друге стране, извршена су и истраживања у сфери примене МТ зрачења у 

дијагностици.У раду Santorelli-ја са сарадницима, 2011. године, су приказани резултати 

симулационе анализе за процену сигурности техника откривања карцинома дојке 

заснованих на микроталасном зрачењу. Показано је да је пик SAR
5
 вредности ткива дојки 

знатно испод утврђене максималне вредности без обзира на угао под којим зрачење пада 

[19].  

Приказани резултати нових истраживања о дејству МТ/РФ зрачења на људски 

организам терају нас на преиспитивања акционих и граничних SAR вредности које су 

наведене у Стандардима, Препорукама и Правилницима. Очекују се измене и у 

сагледавања последица излагања овим зрачењима од стране светске здравствене 

организације. До сада су као последице излагања МТ/РФ зрачењу били наведени само 

термални ефекти. 

4. ЗАКЉУЧАК 

У раду је указано на термалне и не-термалне ефекте микроталасног зрачења до којих 

долази при интеракцији са материјом. Дат је посебан осврт на скора открића дејства 

микроталасног зрачења на људски организам, која указују да ова врста зрачења узрокује 

нежељене ефекте на мозгу, ДНК ланцима и др. Међутим, ови ефекти су веома 

 

                                                 
5 SAR (Specific Absorption Rate) – специфична брзина апсорбовања енергије, она указује на количину енергије 

високо фреквентних ЕМ таласа који се акомулирају у телу. Јединица је W/kg. 
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софистицирани и за сада их је веома тешко директно повезати са неким обољењем. Али 

резултати истраживања указују на промене у организму које су узроковане излагању 

МТ/РФ зрачењу те их је неопходно наставити. У складу са новим сазнањима неопходна је 

и измена акционих и граничних SAR вредности у свим Стандардима, Препорукама и 

Правилницима којима се регулише ниво излагања.  

„Уопште не сумњам да пораст елекромагнетних поља у овом тренутку је елемент 

који у највећој мери загађује животну средину на Земљи. Сматрам да на глобалном нивоу 

је то много важније и од загрејавање...и од повећања количине хемијских елемената у 

животној средини“ 

Амерички ортопед Роберта Бекера
6
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