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A rádiófrekvenciás sugárzás két hétköznapi példája a
mikrohullámú sütő illetve a mobiltelefonunk használata.
Jelen prezentációnak nem célja, hogy pro vagy kontra 
érveket hozzon fel. Csupán szeretném bemutatni a 

tényeket, aztán tessék elgondolkozni! Felnőtt emberek 
vagyunk, mindenki vállaljon felelősséget a saját 

cselekedeteiért!
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Első lépésként nézzük meg a mikrohullámú sütőt.
Kétféle szempontból is. Egyrészt mekkora elektromos 

sugárzást produkál? Aztán milyen a mikrohullámú 
sugárzás mértéke?
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Először az elektromos sugárzás mértékére vagyunk kíváncsiak.  Mint tudjuk, 1 
voltméter alatt a helyzet ideális. 5 V/m-ig elfogadható a sugárzás mértéke. 50 V/
m-ig erős sugárzásról beszélünk, efölött pedig extrém szituációról. A baloldali 
képen ki van kapcsolva a mikrohullámú sütő.  A mérőműszer 1 V/m-t jelez, ami 
tökéletes.  A jobboldali kép azt mutatja, hogy bekapcsoltuk a mikrót - a műszer 
pedig “kiakadt”, ami azt jelenti, hogy elérte a maximális mérési határt, ami 2000 
V/m - vagyis a még elfogadható érték négyszázszorosát! Ez a sugárzás a 
mikrohullámú sütő közelében tartózkodókra veszélyes.
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 Most jön magának a mikrohullámú sugárzásnak a megmérése.  Ennek a mértékegysége milliwatt per 
négyzetméter. A baloldali képen a mikró kikapcsolt állapotban van, a mikrohullámú sugárzás pillanatnyi értéke 

0.001 mW/m2, ami  elhanyagolhatóan kevés.  Aztán bekapcsoljuk a masinát és a fotó elkészítésének pillanatában 
1153-as értéket regisztrál a műszer.  Láthatjuk, hogy pillanatokkal korábban 1827-t is mért! (Ez utóbbi a műszer 

határértéke, tehát ismét “kiakadt”, ennél többet nem is tudna mérni). Ez pedig az ideális érték csaknem
kétezerszerese!   Kedves anyukák! Akarják még ezek után a pici babájuknak mikróban melegíteni a bébiételt? 
És mi a reggeli kávénkat/ teánkat?  Javaslom, hogy SOHA-SOHA ne használd a mikrohullámú sütőt! Persze, ha 

egy szöget akarsz verni a gyermeked koporsójába vagy a sajátodba, az más......
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Most nézzük meg, hogy mi a helyzet a 
mobiltelefonunkkal!
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A baloldali képen a mérőműszert rátettem a mobiltelefonomra - mintha a fülemet illesztenem a készülékhez. A 
telefon kikapcsolt állapotában a mikrohullámú sugárzás értéke tökéletes, messze a még elfogadható 1 milliwatt 

per négyzetméter alatt marad.  A jobb oldali képen a telefon “aktív”, éppen beszélek rajta.  A mérőműszer ismét 
elérte maximális kapacítását (“kiakadt” 1827 értékkel). Ez pedig a megengedhető határ mintegy 

kétezerszerese! Azok, akik naponta órákat csüngenek a mobiltelefonjukon gondolkozzanak el! Ennyi erővel a 
fejüket bedughatnák a mikrohullámú sütőbe is! Tanács: mobilunkat kizárólag kihangosítva használjuk!
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