ELEKTROMAGNETNA SEVANJA

RADARJI
IN ZDRAVJE

SLOVARČEK POJMOV
Kaj so EMS?
Elektromagnetna sevanja (EMS) so fizikalni pojav, ki ga ustvarjajo električno nabiti delci, ki mirujejo, se gibljejo
z določeno hitrostjo ali nihajo z določeno frekvenco. Elektromagnetna sevanja so prisotna v naravi (na primer
v obliki svetlobe, toplotnega sevanja, nevihtnih strel, zemeljskega magnetnega polja in različnih električnih
procesov v živih bitjih), nekatera pa je umetno ustvaril človek, bodisi namenoma (predvsem za prenos
informacij), bodisi kot stranski učinek pri delovanju električnih naprav. Izraz elektromagnetna sevanja se v
ožjem pomenu praviloma uporablja le za vire elektromagnetnega polja, ki jih je s svojimi aktivnostmi ustvaril
človek. Pri tem imajo različne vrste EMS lahko različne (ne vselej negativne) biološke učinke na človeka, bodisi
na ravni celic, tkiv ali celotnega telesa. Ker imajo nekateri biološki učinki lahko tudi negativne posledice za
zdravje, obstajajo mednarodna priporočila o najvišjih dovoljenih vrednostih veličin EMS, pri katerih se ocenjuje,
da je raven izpostavljenosti ljudi še sprejemljiva. Slovenska zakonodaja je pri varovanju prebivalstva še nekoliko
strožja od mednarodnih priporočil.
Visokofrekvenčna EMS
Viri visokofrekvenčnih EMS so v bivalnem okolju predvsem srednjevalovni radijski oddajniki pri frekvencah okoli
1 MHz, FM radijski oddajniki od 88 do 108 MHz, GSM aparati z 900 MHz ali 1800 MHz, UMTS mobilniki okoli 2,1
GHz , bazne postaje za mobilno telefonijo, mikrovalovne pečice in seveda radarji v frekvenčnem območju od
nekaj MHz do 100 GHz. Vsi ti viri morajo ustrezati številnim standardom, vrednosti izpostavljenosti v domačem
okolju zaradi zunanjih dejavnikov (bazne postaje, radijski oddajniki, itd.) pa so v veliki večini primerov vsaj stokrat
nižje od vrednosti, ki jih dopušča slovenska zakonodaja.
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UVOD

Radarji so naprave za odkrivanje prisotnosti, smeri, hitrosti in oddaljenosti letal, plovil in
vozil ali drugih premikajočih se objektov, kot so na primer oblaki polni vode. To dosegajo
s pomočjo oddajanja pulzov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS).
Radarski sistemi so bili izumljeni med 2. svetovno vojno in se danes uporabljajo v navigaciji in
letalstvu, za namene zagotavljanja državne varnosti ter pri napovedovanju vremena. Njihov
glavni namen je individualna in kolektivna varnost in zaščita.
Ljudje, ki se zadržujejo ali so zaposleni v bližini radarskih naprav, so zaskrbljeni zaradi morebitnih
škodljivih vplivov teh sistemov na zdravje. Bojijo se rakavih obolenj, motenj reprodukcijske
funkcije, vplivov na oči (katarakt) in sprememb v vedenju ali razvoju otrok. Pomembno pa je,
da razlikujemo med domnevnimi in resničnimi nevarnostmi radarjev, da razumemo njihovo
delovanje in vpliv ter dovoljene mejne vrednosti za oceno tveganja in izvedbo ukrepov
varstva pred sevanji.
S to brošuro bi radi objektivno in nepristransko informirali ter izobrazili vse zainteresirane
o vplivih EMS radarjev na zdravje. Poleg tega si želimo, da bi publikacija odpravila nekatere
napačne predstave o možnih negativnih vplivih EMS in ponudila konkretne nasvete za varno
umeščanje in delovanje radarskih sistemov v okolju.

KAKO DELUJE RADAR?

Radar (Radio Detecting and Ranging) je
naprava, ki z oddajanjem in sprejemanjem
paketov EMS v področju mikrovalov
(med 300 MHz in 100 GHz) omogoča
elektronsko določanje oddaljenosti in
smeri tarče (npr. letala). Sistem deluje tako,
da antena odda ozko usmerjen kratek
pulz EMS, ki se nato premočrtno oddaljuje
od nje. Za pridobitev prave informacije
ne sme biti ovir med oddajno anteno in
tarčo. Ko pulz naleti na tarčo (npr. letalo),
se del signala odbije od površine tarče.
Signal, ki se odbije od tarče, je zelo šibek
in ga lahko zaznamo le z zelo občutljivimi
radarskimi sprejemniki. Oddaljenost tarče
izračunamo iz časovnega zamika med
oddanim in prejetim signalom, hitrost pa iz
razlike med oddano in sprejeto frekvenco
signala (Dopplerjev pojav). Moč prejetega
odboja je sorazmerna z velikostjo in obliko
radarskih odbojnih površin (vsi materiali ne
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odbijajo EMS). Ker merimo zelo oddaljene predmete in želimo natančne podatke, mora biti
snop EMS zelo usmerjen. To dosežemo z uporabo posebnih oddajnih anten.

Pomembna lastnost delovanja radarja je njegov doseg. To je razdalja, pri kateri še zaznamo
odboj oddanih paketov mikrovalov od tarče. Ta lahko znaša tudi do nekaj sto kilometrov od
radarja. Zaradi ukrivljenosti Zemlje je na veliki oddaljenosti radarski snop že zelo visoko nad
tlemi in zato odboj ne nosi več uporabnih informacij.
Oddajne moči radarjev so zelo različne. Moč policijskih radarjev za nadzor prometa tako
znaša le nekaj milivatov, moč sledilnih radarjev za velike razdalje pa tudi do več megavatov.
Vendar pa nekateri dejavniki pomembno, pogosto kar za faktor 100 in več, zmanjšujejo
izpostavljenost ljudi EMS radarskih sistemov:
 Radarski sistemi oddajajo VF EMS (300 MHz – 100 GHz) v kratkih pulzih in ne neprekinjeno.
To pomeni, da je skupna oddajna moč precej manjša od najvišje moči pulza.
 Radarji sevajo usmerjeno. EMS, ki jih povzročajo, imajo obliko zelo ozkega snopa, ki
spominja na svetlobo svetilnika. Jakost visokofrekvenčnih EMS se zunaj glavnega snopa
hitro zmanjšuje. V večini primerov so ti nivoji tisočkrat nižji od tistih v glavnem snopu.
 Številni radarji imajo antene, ki se stalno vrtijo ali spreminjajo usmerjenost po višini.
Posledica je stalno spreminjanje smeri snopa, zaradi česar smo snopu, tudi če smo v
njegovi okolici, izpostavljeni še manj časa.
 Območja, kjer bi lahko prišlo do nevarne izpostavljenost ljudi, so običajno ograjena in
nedostopna nepooblaščenim osebam.
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KATERE RADARJE POZNAMO?

Radarjev je več vrst in jih po moči in trajanju paketa mikrovalov delimo na radarje dolgega
dosega, radarje kratkega dosega (ladijske) in radarske merilnike hitrosti. Radarji za nadzor
zračnega prometa in meteorološki radarji sodijo med radarje dolgega dosega. Oddajne moči
radarjev za nadzor zračnega prometa so večje od oddajnih moči meteoroloških radarjev.
V vsakdanjem življenju običajno srečujemo naslednje vrste radarjev:
Radarji za nadzor zračnega prometa

Ti se uporabljajo za določanje položaja letal in za nadzor pristajanja letal na letališčih. Navadno so nameščeni na dvignjenih lokacijah, od koder snop ne more doseči ljudi na tleh. Radarje za določanje položaja in oddaljenosti objektov v letalstvu imenujemo primarni nadzorni
radarji. Za civilno letalstvo so pomembni
tudi sekundarni nadzorni radarji, ki pa za
določanje položaja in oddaljenosti letala
ne uporabljajo lastnih odbitih EMS, temveč signale, ki jih oddaja oddajnik na letalu
(transponder). V signalu transponderja so
kodirane dodatne informacije, ki se uporabljajo za identificiranje letala in določanje
njegove višine. Kontrolor ima na zaslonu
podatke, ki mu omogočajo jasen pregled
nad dogajanjem v zraku. Podatki vsebujejo
ikono in tekst in ne zgolj zelenih točk. Njihovo svetlost osvežuje črta, ki kroži v smeri urinega kazalca. Navadno sta primarni in sekundarni
radar kolocirana, njuni anteni pa nameščeni ena vrh druge na istem vrtilnem mehanizmu.
Značilni primarni radarji za nadzor zračnega prometa imajo najvišje moči v pulzu do 100 kW,
povprečne moči pa znašajo okrog 1 kW. Značilni sekundarni radarji za nadzor zračnega prometa imajo najvišje moči v pulzu do 3 kW, povprečne moči pa znašajo le nekaj vatov.
V normalnih pogojih delovanja ti sistemi ne predstavljajo tveganja za prebivalstvo.

antena sekundarnega radarja
antena primarnega radarja
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Vremenski radarji

Osnovna količina, ki jo standardni vremenski radar meri, je moč odmevov iz vsake točke v
atmosferi okolice. Moč je tem večja, čim večje je število padavinskih delcev na prostorninsko
enoto in čim večji so ti delci. Oblačni delci so navadno premajhni, da bi jih radar zaznal. Ob
določenih predpostavkah o faznem stanju,
velikostni porazdelitvi in hitrostih padanja
padavinskih delcev je iz izmerjene moči
odboja mogoče bolj ali manj natančno izračunati jakost padavin, ki v časovni enoti
padejo na/skozi horizontalno ploskovno
enoto. Ti radarji delujejo pri višjih frekvencah, navadno pa znaša moč v samem impulzu do 750 kW, povprečna oddajna moč
pa okoli 1,6 kW. Enako kot radarji za nadzor
zračnega prometa tudi vremenski radarji v
normalnih pogojih ne predstavljajo tveganja za prebivalstvo.
Vojaški radarji

Teh je veliko vrst, vse od velikih sistemov
z najvišjimi močmi do 1 MW ali več in
povprečnimi močmi do nekaj kW, pa do
majhnih vojaških radarjev, ki se nahajajo na
letalih. Veliki radarji pogosto zbujajo zaskrbljenost ljudi, ki prebivajo v njihovi okolici.
V neposredni bližini antene radarja so sicer
prisotne visoke sevalne obremenitve, a v
ta območja lahko vstopa le pooblaščeno
osebje. Sevalne obremenitve z oddaljenostjo hitro padajo (še posebej, če se nahajamo nižje od antene radarja) in so na meji
območja z omejenim dostopom običajno
med 10 in 100 W/m2, kar je bistveno manj
od predpisanih mejnih vrednosti. Vendar
pa majhni vojaški radarji za zaznavanje
napadov lahko predstavljajo nevarnost za
letališko osebje, saj imajo razmeroma visoke
povprečne moči (kW) in antene za majhno
območje, ki omogočajo gostote pretoka
moči do 10 kW/m2. Prebivalstvo takšnim
jakostim EMS ni nikoli izpostavljeno, saj je
dostop na to območje nepooblaščenim
prepovedan.
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PomorskI radarjI

Lahko jih najdemo tako na majhnih zasebnih plovilih kot na velikih čezoceanskih
ladjah. Najvišje oddajne moči teh sistemov
lahko dosegajo do 30 kW, povprečne pa
segajo od 1 do 25 W. V normalnih pogojih
delovanja, ko se antena vrti, je povprečna
vrednost gostote pretoka moči močnejših
radarjev na razdalji do enega metra od
antene običajno nižja od mejnih vrednosti. Na človeku dostopnih območjih se
ti nivoji na večini plovil zmanjšajo na nekaj
odstotkov mejnih vrednosti za prebivalstvo.
RadarjI za merjenje hitrosti

Policisti v mnogih državah jih držijo kar
v rokah. Povprečna izhodna moč je zelo
nizka, to je nekaj miliwattov (mW), in tako
te naprave ne veljajo za škodljive zdravju,
čeprav se uporabljajo v neposredni bližini
telesa.

KAKŠNE SO SEVALNE OBREMENITVE V
OKOLICI RADARJEV?
Na človeku dostopnih mestih so sevalne obremenitve zaradi radarskih sistemov navadno
vsaj 10-krat nižje od mejnih vrednosti za izpostavljenost ljudi, ki jih dovoljujeta uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter priporočila Mednarodne
komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (www.icnirp.de). To potrjujejo že opravljene
meritve na vseh radarskih sistemih s Sloveniji, ki jih je kot akreditirana institucija izvedel
Inštitut za neionizirna sevanja (www.inis.si). Iz rezultatov meritev v tabeli 1 je razvidno,
da so skupne sevalne obremenitve na vplivnem območju obravnavanih radarskih sistemov
na vseh merilnih mestih (človeku dostopnih mestih) precej nižje od mejnih vrednosti, ki jih
določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za impulzne vire elektromagnetnih sevanj za I. območje varstva pred sevanji.
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V danem primeru radarski sistemi ne predstavljajo pomembnega vira elektromagnetnega
sevanja, ki bi glede na določila uredbe o EMS (UL RS 70/96) čezmerno obremenjeval
naravno in življenjsko okolje.
Na podlagi izvedenih raziskav in meritev obremenjenosti okolja zaradi delovanja radarjev
lahko zaključimo, da so sevalne obremenitve na človeku dostopnih lokacijah več kot 10krat nižje od dovoljenih mejnih vrednosti.

Radarski
sistem

Oddajna
moč v
pulzu
P
[kW]

Oddaljenost
merilnega
mesta [m]

Izmerjena
temenska
vrednost
električne poljske
jakosti E [V/m]

Sevalne
obremenitve
glede na mejno
vrednost za
I.območje [*]

meteorološki
radar

250

18
62

78
125

0,14
0,22

vojaški
radar

28

40
1040
40

289
9,7
11,5

0,52
0,017
0,020

radar za
nadzor zračnega
prometa

60

110
600
130

47
1,3
5,9

0,084
0,002
0,015

240

15,6

0,028

(*) - sevalne obremenitve bi bile čezmerne, če bi vrednost sevalnih obremenitev na posameznem
merilnem mestu presegla vrednost 1. Kot vidimo, pa so sevalne obremenitve v območju od petdeset
odstotkov mejne vrednosti do več kot dva velikostna razreda pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi
glede na I. območje Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

VPLIVNO OBMOČJE

Vplive različnih naprav, ki so viri EMS, na okolje, predstavljamo s pomočjo vplivnega
območja. To je tisto območje, znotraj katerega so mejne vrednosti za EMS glede na Uredbo
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul RS 70/96) presežene.
Velikost in oblika vplivnega območja v prostoru za posamezen vir EMS sta odvisni od
številnih tehničnih lastnosti vira. Vplivna območja so predstavljena za najslabše razmere,
ko je vplivno območje največje. Zato je potrebno za vsak posamezen vir sevanja določiti
vplivno območje individualno ob upoštevanju vseh potrebnih tehničnih lastnosti vira, ki
vplivajo na velikost vplivnega območja. To zahteva tudi veljavna slovenska zakonodaja. Ker
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju uvaja dve stopnji
varstva pred sevanji, sta tudi na slikah prikazani vplivni območji glede na mejne vrednosti


Radarji in zdravje

tako za I. kot tudi za II. območje varstva pred EMS. Za I. območje so mejne vrednosti na
slikah prikazane z zeleno barvo, za II. območje pa z rdečo barvo.
Ne glede na izpolnjevanje mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju, je pri novih posegih v prostor potrebno izbrati
takšne tehnične rešitve, pri katerih nov vir povzroča čim manjšo obremenitev okolja.
V nadaljevanju je predstavljeno vplivno območje tipičnega radarja za nadzor zračnega
prometa z oddajno močjo v pulzu 60 kW, ki se nahaja na 31,8 metrov visokem stolpu.

Slika 1: Vplivno območje radarja za nadzor zračnega prometa v vodoravni ravnini na višini 31 metrov
nad tlemi. Pri nižjih višinah mejne vrednosti tako za I. kot za II. območje niso bile presežene. Razdalje
so prikazane v metrih.

Slika 2: Vplivno območje radarja za nadzor zračnega prometa v navpični ravnini, ki poteka skozi radar.
Za I. območje seže vplivno območje najdlje na višini 40 metrov nad tlemi in sicer do 120 metrov
(zeleno obarvano območje). Za II. območje seže vplivno območje najdlje na višini 36 metrov nad tlemi
in sicer do 40 metrov (rdeče obarvano območje).
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Slika 3: Vplivno območje radarja za nadzor zračnega prometa na višini 40 metrov nad tlemi, kjer je
vplivno območje za I. območje največje. Razdalje so podane v metrih.

Slika 4: Vplivno območje radarja za nadzor zračnega prometa na višini 36 metrov nad tlemi, kjer je
vplivno območje za II. območje največje. Razdalje so podane v metrih.
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velikost vplivnega območja
na višini anten (40 m)

velikost vplivnega
območja na tleh do
višine 30 m

120 m

0m

radar za nadzor
zračnega prometa

Iz slik 1-4 je razvidno, da je velikost vplivnega območja na višini radarske antene (40 m nad
tlemi) 120 m. Velikost vplivnega območja se z oddaljevanjem iz glavne osi antene hitro
zmanjšuje. Tako so sevalne obremenitve na človeku dostopnih mestih v okolici radarske
antene nižje od zakonsko določenih mejnih vrednosti. Zato je tudi velikost vplivnega
območja na tleh do višine 30 m označeno z 0 m (ga ni).

KAKŠNA JE RAZLIKA MED BIOLOŠKIMI
UČINKI TER VPLIVI NA ZDRAVJE?
Biološki učinki so merljivi odzivi organizma na dražljaje ali vplive iz okolja. Ti vplivni
dejavniki pa niso nujno škodljivi za zdravje.
Nekateri biološki učinki, na primer produkcija vitamina D zaradi vpliva sončne svetlobe na celice kože, so celo koristni.
V človeškem telesu delujejo številni zapleteni mehanizmi za prilagoditev na spreminjajoče se vplive iz okolja. Seveda pa telo
nima ustreznih kompenzacijskih mehanizmov za vse vrste bioloških učinkov. Ireverzibilne spremembe ter dolgotrajnejše
obremenitve lahko v nekaterih okoliščinah
pomenijo zdravstveno tveganje.
Negativni vplivi na zdravje vodijo do poslabšanja zdravstvenega stanja ali celo do obolenja,
medtem ko biološki učinki še ne vodijo do zaznavnih vplivov na zdravje. Visokofrekvenčna
EMS nad določenim pragom nedvomno povzročajo določene biološke učinke. Opravljene
raziskave na zdravih prostovoljcih ne kažejo, da bi izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS
šibkih jakosti v okolju ali doma povzročala zaznavne škodljive vplive na zdravje. Izpostavljenost višjim jakostim, ki je lahko nevarna, pa je omejena z mednarodnimi priporočili ter
domačo zakonodajo.
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KAKO VPLIVAJO VISOKOFREKVENČNA EMS
NA ČLOVEKA?
Ko EMS pri širjenju skozi prostor naletijo na človeka in drugo
živo snov, se v tej snovi absorbira del EMS. Znano je, da se VF
EMS zelo dobro absorbirajo v snovi, ki vsebuje veliko vode, absorbirana energija pa se pri dovolj visokih jakostih skoraj v celoti
spremeni v toploto.
VF EMS frekvenc med 1 MHz in 10 GHz prodrejo v izpostavljeno
tkivo in zaradi absorbirane energije v tkivu proizvajajo toploto ter
s tem povzročijo njegovo segrevanje. Vdorna globina je odvisna
od frekvence in je večja pri nižjih frekvencah. Količino moči, ki se
absorbira v določeni masi biološkega tkiva, v tem frekvenčnem
področju določamo s stopnjo specifične absorpcije (SAR).
Enota za SAR je watt na kilogram (W/kg). Ta količina se hkrati
uporablja kot merilo za oceno vplivov EMS na biološke sisteme.
VF EMS frekvenc nad 10 GHz se absorbirajo na površini kože, pri
tem pa zelo malo energije prodre v globlje ležeča tkiva. Osnovna
dozimetrična veličina za VF EMS nad 10 GHz je gostota pretoka
moči v wattih na kvadratni meter (W/m2) ali za šibka polja v miliwattih na kvadratni meter (mW/m2). Znano je, da izpostavljenost gostoti pretoka moči nad 1000 W/m2 škodljivo vpliva na
zdravje, saj lahko povzroči katarakto in opekline na koži.

KAKŠNI SO LAHKO TRENUTNI VPLIVI EMS
NA ZDRAVJE?
Vsi ugotovljeni in znanstveno potrjeni vplivi VF EMS na zdravje so nedvomno povezani s
segrevanjem. Ta pojav izkoriščajo mikrovalovne pečice, ki v nekaj trenutkih segrejejo hrano.
Sevalne obremenitve, ki smo jim navadno izpostavljeni v okolju, pa so precej nižje od tistih, ki
bi bile potrebne za zaznaven dvig temperature.
Termični učinki: VF sevanja so preučevali v povezavi z živalmi, vključno s primati. Prvi znaki
škodljivih posledic za zdravje, ki so jih opazili pri živalih z naraščanjem jakosti EMS, se kažejo
v obliki zmanjšane vzdržljivosti in sposobnosti za izvajanje miselnih nalog. Te študije kažejo
tudi na to, da se škodljivi učinki lahko pojavijo pri osebah, ki so sevanjem izpostavljene s
celim telesom ali le lokalizirano v zadostni jakosti, da temperatura tkiva naraste za več kot 1°C.
Možni učinki vključujejo spremembo vedenjskih vzorcev, pojav očesne katarakte, škodljive
vplive na reproduktivno funkcijo ter različne psihološke in termoregulacijske odzive, ko
12
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telesna temperatura narašča. Ti učinki so
dobro raziskani in predstavljajo znanstveno
podlago za omejevanje poklicne in splošne
izpostavljenosti prebivalstva VF EMS.
Netermični učinki: Medtem ko posamezne raziskave kažejo, da lahko VF EMS
vplivajo na telesna tkiva in organe tudi pri
nivojih, ki so prenizki, da bi povzročili značilno segrevanje (t.j. pri zelo nizkih vrednostih
SAR), pa znanstveniki v nobeni izmed ponovitev ter raziskav niso potrdili negativnih
vplivov na zdravje pri izpostavljenostih pod
mednarodno sprejetimi mejnimi vrednostmi. Obstaja nekaj dokazov o netermičnih
učinkih na celicah kot posledici absorpcije visokofrekvenčnih VF EMS pri jakostih, pri katerih
ne opazimo povišanja telesne temperature. Ti učinki vključujejo spremembe v električni aktivnosti možganov, spremembe v aktivnostih encimov ter spremembe mobilnosti ionov, ki
so odgovorne za prenos informacij v celice tkiva. Noben rezultat teh študij ni bil neodvisno
ponovljen, zato ne moremo trditi, da predstavljajo tveganje za človekovo zdravje. Ob tem
moramo poudariti, da biološki učinek, ki smo ga morda opazili pri izoliranih celicah zunaj
človeškega telesa, ne pomeni nujno dokaza o vplivu na zdravje. Mednarodne organizacije
(SZO, ICNIRP) so mnenja, da netermični učinki niso dovolj potrjeni, da bi služili kot podlaga za
omejevanje izpostavljenosti pri ljudeh.
Impulzna EMS: Izpostavljenost impulznim
VF EMS visokih jakosti s frekvencami med
ca. 200 MHz in 6,5 GHz, podobnim tistim,
ki jih uporabljajo radarski sistemi, naj bi po
nekaterih raziskavah pri ljudeh povzročala
slušno zaznavanje pulzov v obliki brenčanja, pokov ali šumov, ki ga imenujemo
mikrovalovni slušni učinek. Dolgoročna ali
ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroča stres in se ji je potrebno izogibati.
Elektromagnetne motnje: Radarji lahko sprožijo elektromagnetne motnje pri drugih
elektronskih napravah. Prag teh pojavov je pogosto lahko precej nižji od vrednosti v zakonodaji
in mednarodnih priporočilih, ki določajo izpostavljenost ljudi VF EMS. Poleg tega lahko radarji
povzročajo motnje v delovanju določenih medicinskih vsadkov, kot so srčni spodbujevalniki
in slušni pripomočki. Osebe, ki te naprave uporabljajo v bližini radarskih sistemov, se morajo
glede občutljivosti svojih naprav na VF EMS posvetovati z zdravnikom.

Radarji in zdravje

13

ALI OBSTAJAJO TUDI ZAPOZNELI UČINKI EMS?
Številne epidemiološke študije so preučevale morebitno povezavo med izpostavljenostjo
VF EMS nizkih jakosti in zapoznelimi učinki, vključno s povečanim tveganjem za pojav raka.
Vendar pa je njihove izsledke zaradi zasnove in izvedbe težko interpretirati. Številne nacionalne in mednarodne organizacije so v neodvisnih pregledih objavljenih znanstvenih
raziskav ugotovile, da ni jasnih dokazov o
povezavi med izpostavljenostjo VF EMS in
povečanim tveganjem za pojav raka zaradi izpostavljenosti nekaterim virom EMS v
okolju (radarji in drugi oddajniki). Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) je ugotovila, da ni prepričljivih znanstvenih dokazov o tem, da bi
izpostavljenost VF EMS skrajšala življenjsko
dobo pri ljudeh ali da bi VF sevanja lahko
povzročila raka. Vendar pa so potrebne dodatne raziskave.
Celovit in kritičen pregled vseh relevantnih raziskav kaže, da povezava med rakom in izpostavljenostjo EMS iz okolja zaradi radarskih oddajnih sistemov ni bila ugotovljena. Konsenz
stroke je strnjen v izjavi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki pravi, da pregled najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne daje prepričljive podlage za sklep, da bi
lahko VF EMS radarskih sistemov na človeku dostopnih mestih v okolju negativno vplivala na
zdravje, povzročala raka ali pospeševala njegov razvoj. Številne druge mednarodne organizacije so prišle do enakega sklepa.
Izjemo predstavljajo le rezultati raziskav o
vplivih EMS mobilnih telefonov na ljudi,
ki kažejo na statistično značilno povečanje
tveganja maligne vrste raka na možganih
(akustičnega nevrinoma in glioma) zaradi
uporabe mobilnih telefonov. Ker mobilni
telefon uporabljamo neposredno ob telesu, so sevalne obremenitve dosti višje (do
90 % mejne vrednosti) od tistih, ki smo
jim lahko izpostavljeni v okolju zaradi radarjev (do 1 % mejne vrednosti). SZO je
razvrstila visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja v skupino 2B, kar pomeni, da
so tovrstna sevanja možno kancerogena za ljudi. Ta pregled obstoječih raziskav se nanaša
zgolj na možnost, da lahko izpostavljenost sevanjem mobilnih telefonov povzroča zapoznele
učinke, še posebno povečano tveganje za raka. Poudariti je potrebno, da povezava med iz14
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postavljenostjo visokofrekvenčnim EMS zaradi mobilnega telefona in rakom v glavi ne
ustreza kriterijem za nedvoumno potrditev
vzročne povezave, saj obstajajo nedoslednosti pri ugotavljanju izpostavljenosti in ni
drugih potrebnih raziskav, ki bi to podprle
(gre predvsem za verjetno razlago osnovnih mehanizmov). Zato je potrebno ugotovljeno povezavo med visokofrekvenčnimi
sevanji mobilnih telefonov in nastankom
možganskih tumorjev razumeti kot šibko,
a vendar pozitivno. Kritični pregled znanstvenih raziskav je pripeljal do zaključka, da
je povezava med gliomom in akustičnim
nevrinomom ter sevanjem mobilnih telefonov omejena, medtem ko je povezava med
vsemi drugimi vrstami raka in viri EMS prešibka za izoblikovanje končnih zaključkov.
Prevladujoče znanstveno mnenje, ki temelji na obstoječi znanstveni literaturi, je,
da VF EMS nizkih jakosti ne krajšajo življenjske dobe in ne pospešujejo razvoja rakastih obolenj. Izpostavljenost VF EMS, ki je nižja od mejnih vrednosti, ne vpliva
na zdravje.

KAKŠNE SO MEJNE VREDNOSTI?
Kot velika večina substanc ali agensov lahko tudi EMS predstavljajo zdravstveno tveganje, če
presežejo prag, ki je določen na podlagi obstoječih znanstvenih raziskav in predstavlja temelj
mednarodnim smernicam ICNIRP.
Znano je, da s pomočjo EMS lahko talimo kovino in kuhamo hrano. Vendar pa vsi priznani znanstveni dokazi kažejo, da imajo lahko EMS negativen vpliv na zdravje šele tedaj, ko je
prekoračen določen prag izpostavljenosti. Mejne vrednosti so lahko presežene na nekaterih
delovnih mestih (telekomunikacije, industrija, zdravstvo…) in zahtevajo posebno pozornost
in takojšnje ukrepanje. Nasprotno pa so sevalne obremenitve v našem bivalnem in naravnem
okolju običajno daleč pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi in dosegajo le nekaj odstotkov
pragu, nad katerim so bili ugotovljeni in strokovno utemeljeni možni vplivi na zdravje.
Da bi VF EMS negativno vplivala na zdravje, je potrebna izpostavljenost vsaj 4 W/kg. Pri tej
vrednosti se pojavijo komaj opazne spremembe v vedenjskih vzorcih primatov. Pri nivojih, ki
so nižji od 4 W/kg, niso bili ugotovljeni negativni učinki na človekovo zdravje. Zato ta vrednost
služi kot prag za določanje omejitev izpostavljenosti VF EMS.
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Za določitev mejnih vrednosti, ki so izvedene iz praga škodljivosti, pa se upoštevajo še dodatni varnostni faktorji. Na podlagi znanstvenega soglasja je Mednarodna komisija za varstvo
pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) izdala smernice, ki uvajajo na delovnih mestih 10-kratni
varnostni faktor glede na najnižjo SAR (4 W/kg), pri kateri so dokazani biološki učinki. Za trajno
izpostavljenost prebivalstva pa je uvedla še dodaten, 5-kratni varnostni faktor. Varnostni faktorji so določeni na podlagi zelo konzervativnih ocen in vrednostnih sodb vrhunskih strokovnjakov. Tako znaša dopustna vrednost SAR za prebivalstvo za celotno telo 0,08 W/kg (ICNIRP,
1998), kar pomeni 2 % vrednosti, pri kateri so bili znanstveno ugotovljeni in potrjeni negativni
vplivi na zdravje.

Slika5: Primerjava običajnih sevalnih obremenitev zaradi visokofrekvenčnih virov EMS v okolju glede
na zakonsko dovoljene mejne vrednosti za 1. in 2. območje varstva pred EMS (U.l. RS št.70/96.)
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Poseben varnostni faktor za prebivalstvo je
uveden zaradi možnosti, da je del prebivalstva, ki vključuje otroke, nosečnice in ostarele, morebiti bolj občutljiv na izpostavljenost
EMS, za kar je sicer zelo malo znanstvenih
dokazov. Mednarodno priznane mejne vrednosti ICNIRP temeljijo na jasno dokazanih
učinkih; t.j. učinkih, ki so bili ugotovljeni na
podlagi sprejetih strogih znanstvenih kriterijev. Pri tem je bil upoštevan najslabši možni primer ter uveden še dodatni varnostni
faktor 50 z namenom, da se upoštevajo vse
kategorije prebivalstva, vključno z otroki ter
starejšimi in obolelimi. To je jasno navedeno v opisu postopkov, ki jih je ICNIRP uporabila pri izoblikovanju mejnih vrednosti
(glej http://www.icnirp.de).
Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (U.l. RS, št. 70/96), ki temelji na priporočilih ICNIRP in natančno določa največje dovoljene ravni EMS. V primeru novih posegov v prostor je uredba z dodatnim
preventivnim dejavnikom zaščitila najbolj občutljiva območja (v I. območje varstva pred EMS
so uvrščeni bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja se zahteva povečano varstvo
pred sevanji, zato zanje veljajo desetkrat strožje omejitve od smernic ICNIRP ter priporočil EU. Za II.območje varstva pred EMS (območja brez stanovanj, namenjena industrijski, obrtni
ali kaki drugi podobni proizvodni dejavnosti) in območje, namenjeno javnemu cestnemu ali
železniškemu prometu, veljajo podobne omejitve, kot jih določajo smernice ICNIRP.

ZAKLJUČEK
Namen zaščitnih ukrepov je preprečiti ali zmanjšati izpostavljenost ljudi VF EMS do sprejemljivih mejnih vrednosti. V okolici vseh radarskih sistemov se zahteva obsežen program raziskav
z meritvami, ozaveščanje ljudi o sevanjih ter priprava učinkovitih zaščitnih ukrepov. V večini
držav EU, vključno s Slovenijo, je pred postavitvijo radarskega sistema potrebno pripraviti obsežno dokumentacijo ter celovito presojo vplivov EMS na okolje.
Med postavitvijo radarskih naprav je potrebno izvajati raziskave na mestu postavitve. Z njimi
ocenimo sevalne obremenitve na celotnem vplivnem območju. Medtem ko lahko neposredno pred radarjem EMS dosegajo zelo visoke vrednosti, pa so na človeku dostopnih mestih
pričakovane sevalne obremenitve daleč pod dopustnimi mejnimi vrednostmi.
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Izpostavljenost ljudi EMS radarjev je omejena z mednarodnimi standardi in zaščitnimi ukrepi,
ki so bili sprejeti na podlagi razpoložljivih znanstvenih izsledkov. Naj povzamemo:
 Visokofrekvenčna EMS povzročajo vibriranje in trenje zaradi premikov in zasukov
molekul v tkivu, kar ima za posledico segrevanje. Termične učinke lahko pričakujemo v
primeru zadrževanja neposredno pred nekaterimi radarskimi antenami, niso pa mogoči
pri nivojih, ki se običajno pojavljajo v okolju.
 Za pojav negativnih učinkov na zdravje mora priti do izpostavljenosti nad vrednostjo
praga. Znani nivo praga je izpostavljenost, ki je potrebna za porast telesne temperature
za najmanj 1oC. V okolju prisotni zelo nizki nivoji visokofrekvenčnih sevanj radarjev ne
morejo povzročiti zaznavnega povečanja temperature.
 Znanstveniki doslej niso našli nobenih dokazov o tem, da bi večkratna izpostavljenost
visokofrekvenčnim sevanjem pod mejnimi vrednostmi lahko povzročila kakršnekoli
škodljive učinke. Zaradi ponavljajoče se izpostavljenosti v tkivih ne prihaja do
akumuliranja škode.
 Trenutno ni pomembnih dokazov o tem, da bi pri izpostavljenosti, ki je nižja od mejnih
vrednosti, lahko prišlo do škodljivih učinkov na zdravje, vključno z rakom. Vendar pa so
potrebne nadaljnje raziskave, ki bodo zapolnile določene vrzeli v znanju.
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O BROŠURI
Ljudje, ki se zadržujejo ali so zaposleni v bližini radarskih naprav, so zaskrbljeni zaradi
morebitnih škodljivih vplivov teh sistemov na zdravje. Bojijo se rakavih obolenj, motenj
reprodukcijske funkcije, vplivov na oči (katarakt) in sprememb v vedenju ali razvoju
otrok. Pomembno pa je, da razlikujemo med domnevnimi in resničnimi nevarnostmi
radarjev, da razumemo njihovo delovanje in vpliv ter dovoljene mejne vrednosti za
oceno tveganja in izvedbo ukrepov varstva pred sevanji.
S to brošuro bi radi objektivno in nepristransko informirali ter izobrazili vse zainteresirane
o vplivih EMS radarjev na zdravje. Poleg tega si želimo, da bi publikacija odpravila
nekatere napačne predstave o možnih negativnih vplivih EMS in ponudila konkretne
nasvete za varno umeščanje in delovanje radarskih sistemov v okolju.

O PROJEKTU FORUM EMS
Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto
komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj. Opira se izključno na znanstvene
temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih organizacij s področja varovanja
zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s
področja EMS.

DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko najdete na domači strani projekta:
www.forum-ems.si
Ali pa jih prejmete po elektronski pošti, če nam pišete na naslov:
info@forum-ems.si
Obrnete se lahko tudi na svetovalno pisarno projekta Forum EMS:
telefon (01) 5682733
Oziroma svoja vprašanja pošljete na naslov:
Projekt Forum EMS, Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana

