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Головними джерелами штучних електромагнітних випромінювань є високовольтні лінії 

електропередач (ЛЕП), наземний і підземний електротранспорт, радіо-, телевізійні й 

радіолокаційні станції, , промислові процеси (гальваніка, плавка і рафінування металів, 

виробництво, передача і розподілення електроенергії, медичне діагностичне та лікувальне 

обладнання, побутова техніка, комп'ютери, засоби мобільного зв'язку) [1]. 

Виявляється, що чим коротша хвиля, тим більшу енергію вона має. Високочастотні 

випромінювання спричинюють іонізацію атомів чи молекул в соматичних клітинах і 

таким чином порушують біологічні процеси, що в них відбуваються. Електромагнітні 

коливання довгохвильового спектра здатні нагрівати органіку, приводити молекули в 

тепловий рух. Прикладом такої побутової техніки може служити побутова 

мікрохвильова піч, яка використовується для приготування та нагрівання їжі. 

Зовнішнє низькочастотне електромагнітне випромінювання може створювати 

перешкоди біотокам, які відіграють важливу роль у життєдіяльності організмів. 

Досліджено, що через перевищення рівня електромагнітного випромінювання можуть 

частіше виникати дорожньо-транспортні пригоди. Сильне електромагнітне поле 

сповільнює реакцію водіїв у 2-3 рази і негативно впливає на їх зір — зображення 

«віддруковується» в мозку з запізненням на пів секунди [2]. 

Електромагнітні промені (ЕМП) промислової частоти (50-60 Гц) впливають на розви-

ток раку в людей, професійно пов'язаних із електрозварюванням і обслуговуванням 

електроапаратури.  

Найвідоміші ЕМП — це поля мобільних телефонів і персональних комп'ютерів. Вони 

можуть негативно впливати не тільки на наше здоров'я, але й на те, що знаходиться 

навколо нас. Користування комп'ютером під час польоту на літаку може призвести до 

виходу з ладу найкращого радіолокаційного обладнання літака, створити перешкоди, 

спричинити відключення бортових комп'ютерів і навіть вибух. До таких наслідків може 



призвести також радіотелефон стільникового зв'язку. Останній до того ж може викликати 

проблеми в роботі медичного обладнання лікарень.  

Розглянемо докладніше вплив мобільного телефону на здоров’я офіцера пожежно-

рятувальної служби. Накопичені знання про вплив ЕМП на організм людини дозволяють 

однозначно говорити, що електромагнітне випромінювання мобільного телефону, як і 

будь-якого іншого джерела ЕМП, може спричиняти вплив на фізіологічний стан і 

здоров'я людини. У зв'язку з цим дослідники багатьох країн активно працюють над 

визначенням чітких критеріїв безпеки і рекомендацій для створення нового покоління 

техніки для мобільного зв'язку, яка працюватиме в найбільш безпечному режимі впливу, 

щоб знизити до мінімуму шкідливий вплив ЕМП . 

Областями опромінення під час роботи мобільного телефону є перш за все головний 

мозок і периферичні рецептори вестибулярного, зорового і слухового аналізаторів. При 

використанні мобільних телефонів з несучою частотою 490-900 мГц довжина хвилі 

випромінювання незначно перевищує лінійні розміри голови людини. У цьому випадку 

випромінювання поглинається нерівномірно і можуть утворюватися так звані гарячі 

точки, особливо в центрі голови. Розрахунки поглиненої енергії ЕМП у мозку людини 

показують, що при використанні мобільного телефону потужністю 0,6 Вт з робочою 

частотою 900 мГц «питома» енергія поля в головному мозку складає від 120 до 230 

мкВт/см. Отже, можна очікувати, що тривалий повторний вплив гранично допустимих доз 

випромінювання може призвести до змін біоелектричної активності різних структур мозку 

і розладів його функцій [3]. 

Звичайно, що ці науково обґрунтовані докази не є підставою для висновку про 

шкідливість мобільних телефонів. Вони повинні стимулювати продовження серйозних 

досліджень у цій сфері і вдосконалювати телефонні апарати мобільного зв'язку, а також 

забезпечувати користувачів детальною інформацією про правильну експлуатацію цього 

зручного переговорного пристрою. 
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