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•
MMW повишават температурата на кожата, променят генната експресия, стимулират 
клетъчната пролиферация и синтеза на протеини, свързани с оксидативния стрес, 
възпалителните и метаболитни процеси, могат да генерират очни увреждания, да 
повлияят невро-мускулната динамика.
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• „Текущите честоти на вълните на радиочестотната радиация, на които сме изложени, 
изглежда, че действат като токсин за биологичните системи. Тъй като това е първото 
поколение, което е изложено на въздействието на това ниво на радиочестоти, създадени от 
човека (RF EMR), ще минат години или десетилетия, преди да бъдат известни истинските 
последици за здравето. Предпазните мерки при въвеждането на тази нова технология са 
силно показани. ”
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• Експериментално показахме, че отражението на  под-ТHz честоти в човешката кожа 
предизвиква изпотяване, което само по себе си показва корелация със степените на човешки 
стрес (физически, ментален и емоционален)

Thielens и др. „Излагане на насекоми на радиочестотни електромагнитни полета от 2 до 120 GHz“, 
Scien fic Reports volume 8, Ar cle number: 3924 (2018)

• Всички насекоми показват общо увеличение на абсорбираната RF мощност при и над 
6 GHz, в сравнение с абсорбираната RF мощност под 6 GHz. Нашите симулации 
показаха, че изместването на 10% от плътността на падащата мощност на честоти над 
6 GHz би довело до увеличаване на абсорбираната мощност между 3–370%. ”

• „Това може да доведе до промени в поведението на насекомите, физиологията и 
морфологията с течение на времето, поради увеличаване на телесните температури, от
диелектрично нагряване. Изследваните насекоми, които са по-малки от 1 см, показват
пик в абсорбцията при честоти (над 6GHz), които в момента не се използват често за 
телекомуникации, но се планират да се използват в следващото поколение безжични 
телекомуникационни системи. "
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• Повишеният риск от мозъка, вестибуларния нерв и туморите на слюнчените жлези са 
свързани с използването на мобилни телефони.

•  Девет проучвания (2011–2017 г.) отчитат повишен риск от рак на мозъка от използването 
на мобилни телефони.

•  Четири проучвания на случаите (3 през 2013 г., 1 през 2014 г.) отчитат повишен риск от 
вестибуларни нервни тумори.

•  Загриженост за други видове рак: гърдата (мъж и жена), тестисите, левкемията и 
щитовидната жлеза.

Nassim I, Kim S, “Човшкото излагане на радиоизлъчването от 5G технологията“ Submi ed on 10 Nov 
2017 to IEEE Interna onal Communica ons Conference.  

-Нашите резултати показват, че 5G нискочестотни радиочестотни полета генерират 
значително по-висока плътност на мощността (PD) и специфична скорост на поглъщане 
(SAR) от сегашната клетъчна система. Тази статия също така показва, че SAR също трябва 
да се вземе предвид при определяне на експозицията на човешки радиочестотен спектър в 
mmW низходяща връзка. "



Wu T, Rappaport TS, Collins CM, „ човешкото тяло и милиметровите безжични комуникационни 
системи: взаимодействия и последствия“, Accepted in 2015 IEEE Interna onal Conference on 
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•
Резултатите показват, че около 34% до 42% от падащата мощност се отразява на
повърхността на кожата при 60 GHz. Този документ показва, че плътността на 
мощността не е подходяща за определяне на съответствието на експозицията, 
когато устройствата с милиметрови вълни се използват много близо до тялото. В 
тази статия е предложена техника, базирана на температурата за оценка на 
спазването на изискванията за безопасност.

Wu T, Rappaport TS, Collins CM, Безопасни за следващите поколения.
• увреждането на очите може да бъде предизвикано от краткотрайна експозиция с висок 

интензитет (напр. 2000 mW / cm2, 1,5–5 s), далеч над очакваните нива на комуникационните
устройства в бъдеще, но очите не изглежда да понасят щети от по-дълго излагане на ниска 
интензивност (напр., 10 mW / cm2, 8 h), което може да се усети от предвидените бъдещи 
комуникационните технологии на mmWave
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