
1124    PAK vol. 59, nr 10/2013 
 
Andrzej PRZYTULSKI 
POLITECHNIKA OPOLSKA   
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole 

 
Analiza przewodności ciała człowieka w aspekcie wnikania  
fal elektromagnetycznych w.cz. 
 
Dr inż. Andrzej PRZYTULSKI 
 
Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1977)  i Instytutu 
Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej (1979)  
w Opolu. Doktorat z zakresu energoelektroniki  
w Technische Hochschule (obecnie Uniwersytet 
Techniczny) Ilmenau Niemcy (1984). Aktualnie zajmuje 
się wpływem pola elektromagnetycznego na organizm 
człowieka i historią elektrotechniki. Jest tłumaczem 
tekstów technicznych języka niemieckiego. 
 
 
e-mail: a.przytulski@po.opole.pl 

 
 

Streszczenie 
 

W artykule obliczone zostały zmiany długości i prędkości rozchodzenia 
się fali elektromagnetycznej w.cz. z wybranego przedziału częstotliwości 
po przejściu z powietrza do ciała człowieka. Obliczono również umowną 
głębokość wnikania fali. Autorzy zajmujący się tą problematyką przyjmu-
ją, że ciało jest środowiskiem dobrze przewodzącym. W niniejszym opra-
cowaniu dokonano również obliczeń przy założeniu, że ciało dla pewnych 
częstotliwości przedstawia sobą środowisko słabo przewodzące. Dla 
takiego założenia ważny parametr jakim jest głębokość wnikania fali 
wykazuje znacznie większą wartość niż przy przyjęciu, że jest ono dobrym 
przewodnikiem.   
 
Słowa kluczowe: płaska fala elektromagnetyczna, głębokość wnikania fali 
do ciała, zmiana długości i prędkości rozchodzenia się fali w ciele. 
 

Man body conductivity analysis in spite of 
view HF electromagnetic radiation absorption 

 
Abstract 

 
In a very large number of publications dealing with the influence of the HF 
electromagnetic field upon the human body, the conventional depth of 
wave penetration into the body (Fig. 2)is calculated. However, any changes 
in the parameters of the wave (its length and the speed of its propagation) 
in a new environment are not taken into account. While calculating the 
conventional depth of penetration, the authors assume that the human body 
is a well conducting medium. In the presented paper the author has  
computed the depth the wave penetration into the body making use of the 
dependences obligatory both for a feebly and well conducting media.  
The criterion, similar to that used in technology, i.e., the relation of the 
conduction currents to the dielectric displacement ones, has been  
deployed. It is established that for the frequencies above 0,5 GHz the 
human body ought to be treated as a feebly conducting medium.  
The changes in the parameters of the body and the above–mentioned  
coefficient are included in the item [8] in the literature. Subsequently, the 
charges in the wavelengths and the speeds of wave propagation in the body 
have been calculated assuming that it is both a feebly and well conducting 
medium (Figs. 5, 6, 7 and 8). By accepting the body as a good conductor it 
is possible to observe a much smaller depth of wave penetration than in the 
case of assuming that it is a poor conductor. The considerable differences 
are also noticed while the wavelengths and speed of wave penetration are 
being calculated. While computing it is necessary to determine strictly in 
what kind of environment the wave is going to propagate depending on the 
frequency and parameters of the body. 
 
Keywords: flat electromagnetic wave, depth of wave penetration into the 
body, the change in the wavelength and in the speed of wave propagation 
in the human body. 
 
1. Wstęp 
 

Występujące w otoczeniu promieniowanie elektromagnetyczne 
ze źródeł naturalnych i sztucznych obejmuje zakres długości fal 
równy dwudziestu jeden rzędom wielkości lub w innej skali sie-
demdziesięciu oktawom. Ponieważ, zarówno sprzężenie pól elek-

trycznego z magnetycznym, jak i sposoby ich oddziaływania na 
materię zależą w głównej mierze od częstotliwości, to promienio-
wanie elektromagnetyczne pod względem jego otrzymywania, 
zastosowania i oddziaływania biologicznego ma różne właściwo-
ści w zależności od wspomnianego parametru. W związku z tym, 
rozróżnia się cztery główne zakresy promieniowania [1]: 

 
 Promieniowanie niskiej częstotliwości do 30 kHz. Odpowiada 

ono długości fal powyżej 10 km. 
 

 Promieniowanie wysokiej częstotliwości od 30 kHz do 300 
GHz. Odpowiada długości fal od 10 km (fale bardzo długie) do 
1 mm (mikrofale). 

 
 Promieniowanie widzialne do około 3000 THz. Nie jest oddzie-

lone jednoznacznie od zakresu mikrofal i obejmuje długości fal 
od podczerwieni (780 µm), przez promieniowanie, na które re-
aguje oko ludzkie ( np. 380 µm), aż do ultrafioletu (100 µm). 

 
 Promieniowanie jonizujące do częstotliwości ponad 1021 Hz. 

Do promieniowania tego należy także ultrafiolet, gdyż granica 
między ostatnimi dwoma zakresami jest nieostra. Do promie-
niowania jonizującego w otoczeniu człowieka zalicza się 
przede wszystkim promienie Röntgena. 
 
W prezentowanym artykule zbadane zostało zachowanie się fal 

z wybranego (bardzo często występującego w życiu codziennym) 
zakresu wysokich częstotliwości, przy przejściu z powietrza do 
ciała człowieka [2]. 

 
2. Zmiana parametrów fali  

elektromagnetycznej w.cz. 
 

W dużej ilości opracowań poświęconych oddziaływaniu pola 
elektromagnetycznego w.cz. na organizm spotkać można ilustrację 
prezentowaną na rys. 1, przedstawiającą jakościowe zmiany  
parametrów płaskiej fali elektromagnetycznej spolaryzowanej 
liniowo po przejściu z powietrza do ciała [1, 2, 3]. Mimo że nie 
uwzględniono tego na rysunku, to zwykle zakłada się przypadek 
padania prostopadłego jako najbardziej inwazyjny. 

 
 

 
 
Rys. 1.  Płaska fala elektromagnetyczna wnikająca do ciała człowieka wg [3]  
Fig. 1.  A flat electromagnetic wave penetrating into the human body acc. to [3] 
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Ze względu na dużą przenikalność dielektryczną ciała (kilkaset 
razy większą od przenikalności dielektrycznej próżni) w stosunku 
do przenikalności powietrza, dochodzi do znacznego zmniejszenia 
długości fali oraz szybkości jej rozprzestrzeniania w nowym 
środowisku [4]. Znacznie większa przewodność tkanek (1-10 S/m) 
w porównaniu z przewodnością powietrza (10-14 S/m) powoduje, 
że transportowana przez falę energia absorbowana jest przez ciało 
i zamieniana w całości na ciepło zgodnie z prawem Joul’a. Dlate-
go  na rysunku 1 widoczne jest silne tłumienie zarówno składowej 
natężenia pola elektrycznego, jak i magnetycznego. 

Zjawisko to związane jest z powszechnie znanym z teorii pola 
elektromagnetycznego współczynnikiem tłumienia fali elektroma-
gnetycznej α, będącym w ogólnym przypadku częścią rzeczywistą 
stałej propagacji. W niezliczonej ilości artykułów nie jest on 
jednak przedstawiany wprost, lecz zamieszczane są wykresy jego 
odwrotności, nazywane umowną głębokością wnikania fali elek-
tromagnetycznej po przejściu głównie z powietrza do nowego 
środowiska (rys. 2). 
 
 
 

 
 
Rys. 2.  Głębokość wnikania fali elektromagnetycznej w.cz. do tkanek o różnej 

przewodności w zależności od częstotliwości wg [2]  
Fig. 2.  The depth of  FH electromagnetic wave penetration into the tissues  

of different conductivity depending on the frequency acc. to [2] 

 
Prezentowane na rysunku 2 rezultaty obliczeń uzyskane zostały 

przy przyjęciu stałych przewodności właściwych tkanek oraz przy 
założeniu, że ciało człowieka stanowi dla fali elektromagnetycznej 
środowisko dobrze przewodzące [1, 2]. Autorzy takiego typu 
podejścia pozbyli się w ten sposób problemu estymacji przenikal-
ności dielektrycznej tkanek, która co godne podkreślenia, jest  
w ogólnym przypadku liczbą zespoloną [5]. Jest ona też zależna  
w dużym stopniu od częstotliwości fali, wykazując w pewnym 
przedziale wartość stałą, będącą stukrotnością przenikalności 
dielektrycznej powietrza. Przedział ten rozciąga się w granicach 
od 100 MHz do około 10 GHz. W tym też przedziale można przy-
jąć, że część rzeczywista przenikalności jest dużo razy większa od 
części urojonej [6]. 
 
3. Umowna głębokość wnikania fali  

w zależności od rodzaju środowiska 
 

Aby poprawnie obliczyć ten parametr, należy jednoznacznie 
określić, w jakiego rodzaju środowisku będzie rozprzestrzeniać się 
fala. Jako kryterium – podobnie jak w technice, przyjęto tu stosu-
nek amplitud gęstości prądów przewodzenia do prądów przesu-
nięcia dielektrycznego,  wywołanych w ciele przez wnikającą falę 
elektromagnetyczną. Już dla częstotliwości f = 100 MHz i prze-
wodności tkanek o wartości 1 S/m oraz przyjętej stałej względnej 
przenikalności dielektrycznej εr = 100 współczynnik ten wynosi 2, 
co sugeruje, że ciało należałoby traktować jako środowisko słabo 
przewodzące. Przy wzrastającej częstotliwości oraz przewodności 
właściwej można zauważyć, że gęstości prądów przewodzenia  
i przesunięcia dielektrycznego mają porównywalne wartości. 
Oznacza to, że do obliczania umownej głębokości wnikania fali do 

ciała należałoby użyć wzoru uwzględniającego stałą tłumienia dla 
środowisk słabo przewodzących (1) [7].  
 

.          (1) 

 
Większość autorów zajmujących się problematyką wnikania fal 

elektromagnetycznych do ciała człowieka rezygnuje z zastosowa-
nia powyższego wzoru, zastępując go zależnością (2) ważną dla 
przypadku, gdy fala elektromagnetyczna napotyka na swej drodze 
środowisko dobrze przewodzące. 
 

.             (2) 

 
Rysunek 3. przedstawia umowną głębokość wnikania fali obli-

czoną wg zależności (1) i przedziału częstotliwości od 100 MHz 
do 2,5 GHz. 

 
 

 
 
Rys. 3.  Umowna głębokość wnikania fali elektromagnetycznej w.cz. do ciała 

człowieka traktowanego jako środowisko słabo przewodzące  
Fig. 3.  The conventional depth of HF electromagnetic wave penetration into  

the human body treated as a feebly conducting medium 

 
Przewodność tkanek waha się w granicach od 1 do 10 S/m. 

Trzecią wielkością uwzględnianą we wzorze jest względna prze-
nikalność dielektryczna, która została przyjęta jako stała w całym 
przedziale obliczeń i wynosząca 100. Więcej informacji na temat 
tak dobranych wartości można znaleźć w pozycji [8] literatury. 

Rysunek 4 przedstawia umowną głębokość wnikania fali wg 
wzoru (2). Przedział częstotliwości, dla którego dokonano obli-
czeń oraz wartości przewodności tkanek pozostały takie same jak 
w przypadku obliczeń wg zależności (1). 

 
 

 
Rys. 4.  Umowna głębokość wnikania fali elektromagnetycznej w.cz. do ciała 

człowieka traktowanego jako środowisko dobrze przewodzące 
Fig. 4.  The conventional depth of HF electromagnetic wave penetration into  

the human body treated as a well conducting medium  
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4. Zmiana długości fali 
 

Fala o tej samej częstotliwości rozchodząca się w dielektryku 
(powietrzu) i środowisku dobrze lub słabo przewodzącym (ciele 
człowieka) różni się w istotny sposób długością. W opracowa-
niach dotyczących tematyki oddziaływania pola elektromagne-
tycznego w.cz. na organizm ludzki wspomina się o zmianie tego 
parametru, nie prowadząc jednak szacunkowej analizy ilościowej. 
Poniżej przeprowadzono obliczenia dla przypadków, gdy ciało jest 
dobrym przewodnikiem oraz że jest ono środowiskiem słabo 
przewodzącym. Długością fali w środowisku słabo lub w dobrze 
przewodzącym nazywa się podobnie jak w dielektryku, najmniej-
szą odległość pomiędzy punktami o tej samej fazie pola E lub H. 
Dla odległości równej długości fali składnik fazy β zmieni się  
o 2π. Wynika z tego, że λ=2π/β, gdzie β dana jest zależnością (3) 
 ,        (3) 

 
dla środowiska słabo przewodzącego i wzorem (4) dla środowiska 
dobrze przewodzącego. 
 .            (4) 

 
W drugim przypadku moduł stałej β jest równy stałej tłumienia 

α i dlatego można je używać naprzemiennie. Długości fali  
w próżni i powietrzu (środowiska dielektryczne) zależą tylko od 
częstotliwości fali i zawierają się dla badanego zakresu w grani-
cach od 3 do 0,12 m, przy czym pierwsza wartość dotyczy często-
tliwości 100 MHz a druga 2,5 GHz. Długość fali w środowiskach 
dobrze lub słabo przewodzących zależy w bardzo dużym stopniu 
od przewodności środowiska i przenikalności magnetycznej  
a także od przenikalności dielektrycznej w przypadku środowiska 
słabo przewodzącego. 

Rysunki 5 i 6 przedstawiają zmiany długości fali po przejściu  
z powietrza do ciała człowieka obliczone przy zastosowaniu od-
powiednio zależności (3) i (4). 
 
 
 

 
 
Rys. 5.  Zmiana długości fali po przejściu z powietrza do ciała człowieka  

traktowanego jako środowisko słabo przewodzące  
Fig. 5.  Change in the wavelength after its transition from the air to the human  

body treated as a feebly conducting medium 

 
 
 

 
 
Rys. 6.  Zmiana długości fali po przejściu z powietrza do ciała człowieka  

traktowanego jako środowisko dobrze przewodzące 
Fig. 6.  Change in the wavelength after its transition from the air to the human  

body treated as a well conducting medium  

 
 
5. Zmiana prędkości rozchodzenia się fali 
 

Parametr ten określony jest wzorem (5) w przypadku traktowa-
nia ciała jako środowisko słabo przewodzące i zależnością (6), 
jeżeli zakłada się, że ciało jest dobrym przewodnikiem. 
 ,            (5) 

 2 .   (6) 

 
 

 
Rys. 7.  Zmiana prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej przy przejściu 

z powietrza do ciała traktowanego jako środowisko słabo przewodzące  
Fig. 7.  Change in the speed of electromagnetic wave propagation after its transition 

from the air to the body treated as a feebly conducting medium  
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Z zależności (5) wynika, że prędkość rozchodzenia się fali  
w środowisku słabo przewodzącym zależna jest od wszystkich 
parametrów charakteryzujących dane środowisko oraz od często-
tliwości fali. W powietrzu fale elektromagnetyczne rozprzestrze-
niają się z prędkością niezależną od częstotliwości i w przybliże-
niu równą prędkości światła w próżni.  

Rysunek 7 przedstawia zmianę prędkości rozchodzenia się fali 
elektromagnetycznej w.cz. w ciele człowieka przy założeniu, że 
jest ono środowiskiem słabo przewodzącym. Rysunek 8 przedsta-
wia zmianę tego samego parametru, ale przy przyjęciu, że ciało 
jest dobrym przewodnikiem. 
 
 
 

 
 
Rys. 8.  Zmiana prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej przy przejściu 

z powietrza do ciała traktowanego jako środowisko dobrze przewodzące  
Fig. 8.  Change in the speed of electromagnetic wave propagation after its transition 

from the air to the body treated as a well conducting medium  

 
 
6. Wnioski 
 

Rozpatrując przejście fali elektromagnetycznej w.cz. z powie-
trza do ciała człowieka i traktując je jako środowisko o określo-
nych parametrach elektrycznych, dielektrycznych i magnetycz-
nych, należy wyznaczyć stosunek prądów przewodzenia do prą-
dów przesunięcia dielektrycznego dla danej częstotliwości fali. 
Jego wartość stanowi kryterium określające, do jakiego rodzaju 
środowiska będzie wnikać fala. 

Przyjęcie założenia, że ciało jest dobrym przewodnikiem (jest 
ono w gruncie rzeczy przewodnikiem drugiej kategorii [8]), pro-
wadzić może do zaniżenia jednego z ważniejszych parametrów 
przy rozpatrywaniu oddziaływania pola elektromagnetycznego na 
organizm człowieka, jakim jest umowna głębokość wnikania fali 
δ. Dla środowiska dobrze przewodzącego głębokość ta jest  
z oczywistych względów mniejsza, niż dla środowiska słabo 
przewodzącego. Wynika to z większego współczynnika tłumienia 
α i „szybszej” zamiany energii pola elektromagnetycznego na 
ciepło. 

Porównując rysunki 3 i 4 można zauważyć, że dla częstotliwo-
ści 100 MHz i przewodności tkanek równej 1 S/m (tkanki ubogie 
w wodę) różnica ta wynosi 1,5 cm (6,5 cm przy przyjęciu środo-
wiska słabo przewodzącego i 5 cm dla środowiska dobrze prze-
wodzącego). Różnice wynikające z zastosowania różnych wzorów 
– (1) i (2) zacierają się dopiero dla tkanek o większej przewodno-
ści właściwej (powyżej 5 S/m)  i częstotliwości pola powyżej  
0,5 GHz. 

Podobne rozbieżności zaobserwować można w zmianach dłu-
gości fali λ. W środowisku słabo przewodzącym, skrócenie fali  
o tej samej częstotliwości jest większe (rys. 5), niż w środowisku 
dobrze przewodzącym (rys. 6). Różnice te pozostają jednak tego 
samego rzędu wielkości. Dla danych przytoczonych powyżej 
wynoszą odpowiednio 0,32 m i 0,24 m. Długość fali w powietrzu 
wynosiła w tym przypadku 3 m (f = 100 MHz). 

Analogiczne różnice dostrzec można w szybkości rozprzestrze-
niania się fali w nowym środowisku, ponieważ prędkość jest 
iloczynem jej długości i częstotliwości. Przyjmując założenie, że 
ciało człowieka jest środowiskiem słabo przewodzącym można 
zauważyć, że gwałtowny spadek prędkości rozchodzenia się fali 
następuje wraz ze wzrostem przewodności właściwej tkanek, ale 
tylko przy częstotliwościach mniejszych od 1,3 GHz (rys. 7).  
W przypadku traktowania ciała jako dobrego przewodnika (10 
S/m), prędkość ta zmniejsza się już dla górnej granicy rozpatry-
wanego przedziału częstotliwości (2,5 GHz). Dla dolnej częstotli-
wości rozpatrywanego przedziału (100 MHz), zmiany szybkości 
rozchodzenia się fali zależą znacznie w mniejszym stopniu od 
przewodności tkanek. 

Pozycje literaturowe powinny być numerowane tak samo jak  
w tekście artykułu i zestawione na końcu artykułu w kolejności 
cytowania. Opisy poszczególnych pozycji literaturowych należy 
wyjustować i numerować zgodnie z podanym przykładem.  
Tytuły obcojęzyczne powinny być podawane w pisowni orygi-
nalnej. 

Artykuł zgodnie z przedstawionym opisem należy przygoto-
wać w edytorze M. Word 2003 (w formacie DOC) oraz w pliku 
PDF. 
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