


پرتوهای غیر یونساز

روح اله حاجی زاده



انواع پرتوها



((Non-Ionizing  Radiationپرتوهای غیریونساز

یکانرژیهکالکترومغناطیسیپرتوهایشاملپرتوهااین.نیستندمادهدریونسازیبهقادرکهپرتوهایی•
.نیستکافییونسازیبرایآنهافوتون

.شودمیگفتهیونسازغیرپرتوهاینانومتر100ازبیشترموجطولباالکترومغناطیسیپرتوهایعمدتا•

.شودمیذکرفرکانسالکترومغناطیسی،هایمیدانبرایوموجطولنوری،هایپرتوبرایمعموال•



زیرمجموعه های فرعی پرتوهای غیر یونساز
پرتوهای غیر یونساز

میدانهای الکترومغناطیسی پرتوهای نوری

میدانهای مغناطیسی ثابت

فروسرخ

فرابنفش

مرئی

ا موا ج رادیوئی

مایکروویو

کمفرکانسهای فوق العاده



پرتو فرابنفش







پرتو فرابنفش

کارگران محیط های روباز•

کارگران محیط های سرپوشیده•



پرتو ماورابنفش امواجهه شغلی کارگران ب

مواجهه باال •

پایینمواجهه •





سوال

وقتی هوا ابری است خطر مواجه با فرابنفش بیشتر است یا کمتر؟•



کند بخار آب موجود در ابرها پرتو مادون قرمز خورشید را بیش از پرتو ماورای بنفش جذب می•



سوال

ی رسد؟وقتی آسمان به طور کامل با ابر پوشیده شده باشد چند درصد پرتو فرابنفش به زمین م•



فاکتور ابری بودن هوا







درصد نفوذ اشعه ماورابنفش در چشم





ا نزدیک شدن پلکها به همدیگر برای کاهش مواجهه چشم ب
اشعه ماورا بنفش





قدم اول-UVمحاسبه شاخص 



قدم دوم-UVمحاسبه شاخص 



قدم سوم-UVمحاسبه شاخص 



قدم چهارم-UVمحاسبه شاخص 



قدم پنجم-UVمحاسبه شاخص 



طبقه بندی  مواجهه گستره شاخص جهانی پرتو فرابنفش  

کم 2کمتر از 

متوسط 5تا 3

زیاد 7تا 6

خیلی زیاد 10تا 8

بی نهایت 11بیشتر از 









منابع مصنوعی

جوشکاری•

گندزداییضدعفونی و •

تجارتبانکداری و •

تفریحیتسهیالت •

بازرسی مواد•

فتوتراپی•

آزمایشگاهیتحقیقات •

بنفشتصویربرداری ماورای •

پرینتصنعت الکترونیک و •

حشراتتله های مخصوص •

خورشیدیالمپ ها و تختخواب های •

نمایشنورافشانی در استودیوها و صحنه •

روشنایی عمومی•



جوشکاری

جوشکاری با گاز•

ستگی جریان قوس، گاز محافظتی و فلزی که جوشکاری می شود ب: جوشکاری با قوس الکتریکی•
.دارد



ضدعفونی و گندزدایی

هاشع.شودمیاستفادهماورابنفشاشعهکشیمیکروبخاصیتازکهاستقرنیکازبیش•
ثرموخیلیهاباکتریاکثروهاویروسسازیغیرفعالدرنانومتر265تا260موجطولباCماورابنفش

.باشدمیفشارکموجیوهایتخلیههایالمپCماورابنفشاشعهپرتومولدمنابعاکثر.باشدمی
عهاشسادههایالمپیاوکشباکتریکش،میکروبهایالمپبعنوانهاالمپاینعمومابنابراین،

.شودمیاستفادهCماورابنفش



فرآوری با نور و سفت کردن

اشعهفتوشیمیاییکردنسختازچسبجوهر،الک،فرآوریبرایصنعتیفرایندهایبیشتردر•
مواجههازاستفادهباپالستیکوچسبکردنسفتبرایموارداغلب.کنندمیاستفادهماورابنفش

.شودمیانجامAماورابنفشاشعهمنابعباکمنسبتاً



بانکداری و تجارت

اشعهپرتوباامضاءمواجههطریقازاست،شدهایجادرنگبیجوهربوسیلهکهامضایمعموالً•
امکانهمچنین،.شودمیتاییدداردوجودفلورسنسخاصیتباایمادهآنزیرکهAماورابنفش

ازاخیراًوداردوجودAماورابنفشاشعههایالمپبوسیلهپولمانندبانکیاوراقجزئیاتبررسی
نایالکتریکیتوانمعموالً.شودمیاستفادهمغازهادرصندوقدارانتوسطLEDsماورابنفشاشعه
تقیممسدیدازحفاظ،بوسیلهاغلبوباشد،میکوتاهمواجههزمانونبودهواتچندازبیشهاالمپ

اشعهباپوستوچشممواجههشغلیخطرهاالمپایندرعموما.شودمیجلوگیریهاالمپاین
.نداردوجودماورابنفش



بازرسی مواد

فاده کنندگی فلورسنت، جهت بازرسی مواد استبه دلیل خاصیت تحریکAپرتو  اشعه ماورابنفش •
های آن باقیبرای مثال، مایع فلورسنت روی قطعه مورد نظر ریخته شده و درون شکاف. شودمی
ی منابع با توان باال برا. شوداین شکاف ها قابل رویت می Aماند که با تابش پرتو اشعه ماورابنفش می

دود تواند از حمی( اغلب شامل المپ های متال هالید فیلتر شده می باشد)بازرسی شکاف فلزات 
ها از در اینگونه موارد، باید دست. های کاری معمولی تجاوز کندمواجهه پوست و چشم در محیط
حافظت شود ممستقیم المپ میها  بوسیله محافظی که مانع دیدطریق پوشیدن دستکش و چشم

انتشار اشعه. باشدتحریک فلورسنت جهت بازرسی پارچه می Aکاربرد دیگر اشعه ماورابنفش . شود
توسط اینگونه منابع با توان کم معموال در فاصله و مدت مواجهه معمول زیر حدود  Aماورابنفش 
.باشدمواجهه می



صنعت الکترونیک و پرینت

درماورابنفشاشعهفلورسنتمنابعوهاLED،ماورابنفشاشعهلیزرهایالکتریکی،قوسهایالمپ•
عمنابصورتبهمدرنتجهیزاتعموما.شودمیاستفادهپرینتصنعتدرجوهرفرآوریوپرینت

هبالقوخطروشودبرداشتهآنحفاظهایتعمیراتسبببهکهشوند،میطراحیشدهمحصور
.افتداتفاقماورابنفشاشعهبامواجهه



المپ ها و تختخواب های خورشیدی



Factors that Influence Human Exposure to 
Artificial Sources

• source spectrum and biologically effective UVR emissions

• distance of the worker from the source

• duration of worker exposure













های مهندسیکنترل

هااستفاده از فضای بسته و مانع •

اینترالکاستفاده از •

حذف انعکاس دهنده های پرتوی فرابنفش •

سیستم تهویه و خطرات فنی•



اقدامات کنترلی اداری

آموزش•

دسترسیمحدودیت •

خطرهشدار های خطر و عالئم هشدار •

فردیحفاظت •

کرم های ضد آفتاب•



sun protection factor(SPF)



sun protection factor(SPF)

• Thus, an SPF of 20 means that 1/20, or 5% of the incident radiation is 
transmitted, and 95% is absorbed. The percent of the incident UV that is 
absorbed is given by







(Infra Red Radiation)اشعه مادون قرمز







منابع

طبیعی•
خورشید•

مصنوعی•
اجسام ملتهب•
عبور جریان الکتریکی از مقاومتها•
چراغ با مفتول زغال•
چراغ بخار جیوه•



جذب اشعه مادون قرمز

آب خالص•

محلول نمک طعام•

شیشه•





IRکاربردها ی 

شبدید در •

(ترموگرافی)تصویر دمانمایی •

(آکموترا)زمین از راه دور عکسبرداری •

برای شناسایی پلیمرهاFTIRطیف سنجی مادون قرمز به روش •

مخابرات•

ردیابی اشیاء پرنده•

عکاسی مادون قرمز•

تفنگ مجهز به دوربین دید در شب•

مادون قرمز در نجوم•



ترموگرافی گرگ و خفاش



کاربرد مادون قرمز در پزشکی 

ماساژور برای تمام نقاط بدن-

تسکین درد-

استراحت ماهیچه-

افزایش خونرسانی-



اقدامات حفاظتی

کاهش مدت مواجهه تا حد امکان •

جدا کردن منبع تابش و محصور سازی•

پوشش گذاری برای سطوح بازتابنده•

حفاظ گذاری عمودی با مواد جاذب گرما•
افزایش فاصله با منطقه داغ•

استفاده از وسایل حفاظت فردی•

IRپوشیدن لباس های ضدآتش و گاگل هایی که نور را عبور می دهند؛ نه •

مناسبتهویه •





ICNIRPاستاندارد سازمان 

قرنیه و عدسی•





پرتوهای الکترومغناطیسی



خصوصیات مشترک پرتوهای الکترومغناطیسی

.همگی با سرعت نور در خالء حرکت می کنند-1•

د حرکت این امواج به صورت خط مستقیم است و در عین اینکه می توانند از مسیر اولیه خو-2•
.انحراف یابند، مجدداً اشعه انحراف یافته نیز به خط مستقیم حرکت می کند

.یابند( به مفهوم وسیع کلمه)در برخورد با مواد، هم می توانند جذب گردند و هم منحرف -3•

شکست در برخورد با مواد انحراف پرتوهای الکترومنیتیک به صورتهای مختلف مانند، انعکاس،-4•
.جلوه گر می شوند( پخش و پراکندگی اشعه)و انکسار، دیفیوزیون 

.ندپرتوهای الکترومغناطیس تحت تأثیر میدان های الکتریکی و مغناطیسی واقع نمی گرد-5•

.ایجاد تداخل می نمایند-6•



میدان مغناطیسی ثابت

.این میدان در هر نقطه از مکان ، با گذشت زمان مقدار ثابتی دارد•

مشخص میشود در اطراف آهنرباهای (B)این میدان که اغلب با کمیت چگالی شار مغناطیسی •
.دائمی و نیز در اطراف سیمهای حامل جریان ثابت ایجاد میشود



میدان مغناطیسی ثابت

.کره زمین مهم ترین منبع طبیعی تولید کننده میدان مغناطیسی ثابت است•
.میکرو تسال تغییر می کند70تا 30چگالی میدان مغناطیسی در اطراف زمین بین •

DC، کابل های برق و ژنراتورهای (MRI , Magnetic resonance imaging)سیستمهای •
و ، راکتورهای هسته ای، شتابدهنده های ذرات ، جداکننده های ایزوتوپها (مترو)

مهم ترین منابع مصنوعی تولید NMR (Nuclear Magnetic Resonance)اسپکترومترهای
.کننده میدان مغناطیسی ثابت هستند

وجود در مراکز ساخت آهن رباهای دائم و مراکز تولید مواد مغناطیسی نیز میدان مغناطیسی ثابت•
.دارد

Nuclear magnetic resonance - Wikipedia, the free encyclopedia.mht




حفاظت در مقابل میدان مغناطیسی ثابت

میلی تسال قرار 0.5افرادی که دارای ضربان ساز مصنوعی قلب هستند نباید در میدان قویتر از •
(در موارد کمتر هم الزم است احتیاط کنند وبه پزشک مراجعه نمایند. ) گیرند

اند قرار گرفتن افرادی که در بدن آنها پروتز های فلزی وجود دارد، در میدانهای مغناطیسی می تو•
.خطرناک باشد

.کلیه افرادی که در بدن آنها قطعات الکترونیکی وجود دارد، باید احتیاط کنند•



حفاظت در مقابل میدان مغناطیسی ثابت

میلی تسال ، خطر جابجا شدن و پرش وسائل فرومغناطیس 3در میدانهای مغناطیسی قویتر از •
.لذا باید از قرار دادن چنین وسائلی در این میدانها ممانعت شود. موجود در محیط وجود دارد

.پرش وسائل فلزی و نوک تیز یا سنگین می تواند بسیار خطرناک باشد•

میلی ساعتهای آنالوگ، کارتهای مغناطیسی و دیسکهای کامپیوتری ممکن است در میدان های یک•
تسال و قوی تر آسیب ببیند



میدان های الکترو مغناطیسی

:این میدانها شامل •

 (ELF)های الکترومغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم میدان •

امواج رادیوئی و مایکرویو•



میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم

:این میدان ها شامل•

هرتز300میدان های الکتریکی با فرکانس کمتر از •



میدانهای الکتریکی

کی نیز در اختالف پتانسیل دو سر سیم باعث ایجاد جریان الکتریکی در سیم شده و میدان الکتری•
.اطراف سیم ایجاد می کند

.هر چه ولتاژ بیشتر باشد، میدان الکتریکی قوی تری تولید می شود•

یست که از آنجا که در غیاب جریان الکتریکی اختالف پتانسیل میتواند وجود داشته باشد، الزم ن•
.حتما وسیله برقی روشن باشد تا در اطراف آن میدان الکتریکی وجود داشته باشد



میدانهای مغناطیسی

. دمیدان مغناطیسی فقط در صورتی که جریان الکتریسیته وجود داشته باشد پدید می آی•

.در صورت وجود جریان هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی تواما وجود دارند•

.هر چه جریان بیشتر باشد میدان مغناطیسی قویتر است•

.  در انتقال و توزیع برق ولتاژهای باال و در وسائل خانگی ولتاژهای نسبتا کم بکار میرود•

تریکی و برقی که با برق شهر کار می کنند ، از مهمترین منابع تولید کننده میدانهای الکوسائل •
.مغناطیسی می باشند

.هرتز است50ولتاژ و جریان برق شهر متناوب هستند وفرکانس تغییرات آنها •









اثرات

. ده استنظر به اینکه انرژی این میدان ها بسیار کم است اثرات آن بر انسان تا کنون بطور قطع روشن نش•
:ولی در گزارشات مختلف اثراتی همچون•
لوسمی کودکان و سایر سرطان ها•
سرطان پستان•
سقط جنین•
افسردگی •
خودکشی•
اختالل در خواب•
..  آلزایمر و•





حفاظت در برابر خطرات میدانهای الکترومغناطیسی با 
فرکانس فوق العاده کم

( مخصوصا فلزی) بوسیله حفاظ مناسب •

ه اندازه مغناطیسی از اغلب مواد عبور میکنند لذا میدانهای مغناطیسی خطوط زیر زمینی بمیدانهای •
.میدان الکتریکی ناشی از آنها تضعیف نمی شود

.  پوشیدن کفش جریان الکتریسیته بین بدن و زمین به حدود نصف کاهش می یابدبا •



لع ، سرب و مواد حفاظتی میدانهای الکتریکی عبارتند از نقره ، مس ، طال ، آلومینیوم ، برنج ، برنز ق•
Electrolessاین مواد با هم ترکیب و مخلوط شده پالستیک های . پلی مرهای هدایتی می باشند

Plated(مس یا نیکل ) و رنگهای هادی را تشکیل می دهندکامپوزیت ، پالستیک های  .

لیاژهای مواد حفاظتی در برابر میدان مغناطیسی عبارتند از آهن ، بعضی از انواع فوالد زنگ نزن ، و آ•
.  کبالت و آهن نیکل –آهن 



مقررات کار در میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس فوق 
العاده کم

ولکتریکیاهایمیدانشدتکهباشدایگونهبهبایدکمالعادهفوقفرکانسبابرقکاربردایراندر•
.نکندتجاوزمجازحدودازعمومیوشغلیغیرهایمحلنیزوافرادکارمحلدرمغناطیسی

دوویکدرجهحریمدر.استشدهتعیینحریمی1342سالدرنیزقویفشارکابلهایبرایضمنا•
انعبالمسازیراهوکشاورزیدوحریمدر.نگیردصورتسازیساختمانهیچگونهبرقهایکابل
.است



حریم کابلهای فشار قوی
فاصله حريم درجه دو بر 

حسب متر
فاصله حريم درجه يك بر 

حسب متر
تولتاژ به كيلو ول

5 3 20تا 1

15 5 33

20 13 63

30 15 132

40 17 230

50 20 500تا 400

60 25 750



میدان های رادیوئی و مایکروویو

این . گیگاهرتز هستند300کیلوهرتز الی 300این میدانها شامل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس •
.میدانها همیشه تواما وجود دارند



میدان های رادیوئی و مایکروویو

هایهکنندنوسانتوسطامواجاینهستند،راداردراستفادهقابلکهفراکوتاهوکوتاهبلند،امواجشامل•
توسطوردهکعبورعایقاجساماز.استشناسائیقابلالکترونیکیوسائلتوسطوشدهتولیدالکتریکی

خصوصیاتدارایشوند،میایجادالکتروندورانیحرکتدرتغییراثردر،یابدمیبازتابهادیاجسام
وجمطولتامیشودبحثآنهافرکانسرویبربیشترمعرفیبرایوبودهالکترومغناطیسیپرتوهای

ازرژیانکمیتبجایآنهادروشدهدادهشرحآنهامغناطیسییاوالکتریکیمیدانهایحسببرآنهاانرژی•
.شوندمیرمنتشپالسهموپیوستهموجبصورتهم.میشونداستفادهمغناطیسیوالکتریکیمیدانشدت

محیط بهتر است پرتوهای ماکروویو را برحسب فرکانس های آنها مشخص نمود زیرا این ویژگی با تغییرات•
ر تغییر هر منبع، تابع ویژگی های آن منبع تشعشع است و در طول مسیواقع فرکانس در . نمی کندتغییر 

.نمی کند



منابع محیطی

:متری از منبع می باشند شامل 100وات بر متر مربع در فاصله 1منابع پر توان که دارای شدت 
فرستنده های رادیویی•

تلویزیونیVHFوUHFفرستنده های •
رادار های کنترل ترافیک هوایی•
رادارهای جوی•
ترمینالهای زمینی ارتباطات ماهواره ای: سیستم های ارتباطی نظیر •

:متری از منبع می باشند شامل 10وات بر متر مربع یا کمتر در فاصله10منابع کم توان که دارای شدت 
رد استفاده قرار سیستم هایی بر پایه میکروویو که در ارتباطات تلفنی ، تلویزیون های کابلی و اجاق های مایکروویو مو•

.می گیرند 



تابش های شغلی و پزشکی

دمورالکتریکدیموادکردنگرمبرایرادیوییامواجصنعتیهایفعالیتازیکسریدر•
هاپالستیککردنخشکبرایمثالطوربهگیرندمیقراراستفاده

موالمعفرستندههایبرجپایهبهنزدیکهایمحلورادیوییهایفرستندههایاتاقکارکنان•
تلویزیونیهایبرجکارکنانولیدارندقرارمربعمتربروات1ازکمترمیدانشدتبرابردر

FMگیرندقرارباالشدتبههایمیدانمعرضدرتوانندمی.



اثرات

در اولین مکانیسم برخوردی این دسته از پرتوها با ماده ایجاد تحریک: اثرات حرارتی 
است که باعث افزایش گرمای بافت می( همچون آب) چرخش و یا نوسان مولکولی 

(اندام های بحرانی سیستم اعصاب مرکزی، چشم و پوست است. )شود
ر مولکولی، در این صورت ساختار مولکولی مستقیما با مکانیسم های اث: اثرات غیر حرارتی

باعث عدم توازن و اثر میدان های الکتریکی و مغناطیسی تحت تاثیر قرار گرفته و
.تغییرات سلولی می شود

میلی وات بر 10ساعت در هفته حد مجاز 40، برای کار OSHAبر اساس استاندارد 
.میلی وات بر سانتی متر مربع می باشد1سانتی مربع و برای کار طوالنی مدت 





حفاظت در برابر پرتوهای رادیوئی و ماکرویو
کنترل های مهندسی 

:قسمتی از اصول کنترل مهندسی شامل•
قفل کردن •
حفاظ گذاری•
محصور کردن •
.می باشدwave guideاتصال بزمین یا •

:  قفل •
-Failطراحی خوب شامل  قفلهای • safeآشکار سازهای تشخیص نشت ، و آژیر صوتی ودیدنی می باشد ،.
است قفل های محدود کننده باید روی آنتن نصب شود تا از پرتوتابی در زوایائی که برای کارکنان خطرناک•

.  جلوگیری شود
. یردنگهداری و تعمیرات باید بگونه ای برنامه ریزی شود تا سیستم ایمنی بطور دوره ای مورد ارزیابی قرار گ•



محفظه ها

دقتمحفظهیکطراحیدرشوندمیبردهبکارRFمیدانهاینفوذونشتکاهشبرایهامحفظه•
هایورقه،فالنژ،هاپانل،درزبندیبرایمواد،مناسبحفاظتیمادهتابردبکاربایدخاص

.گیردانجامنیزبزمیناتصالوشودانتخابرابطهایکابل،تهویهدرها،،پوششی



لباسهای حفاظتی 

ره و یا با نخ ماده اولیه این لباسها پشم یا نایلون است که با فلزات خیلی هادی مانند نق•
.های فوالد ضد زنگ بافته می شود 

م است و این لباسها باید به احتیاط استفاده کرد زیرا مقاومت شان در مقابل شعله کاز •
.  زدن و تشکیل امواج ساکن وجود داردجرقه احتمال 

.  احتمال نشت در بازشو لباس مثالً ناحیه زیپ بیشتر است•



کنترل های اداری و فنی 

:کنترل های اداری شامل•

دقت در خرید منابع مورد نظر•

کنترل زمان پرتوگیری •

( هر چند این را با اصول مهندسی می توان انجام داد)افزایش فاصله بین منبع و کارگران •

محدود کردن ورود به اتاق تشعشع •

.  و قرار دادن عالئم آگاهی دهنده می باشد•



(فرهای میکروویو) حفاظت 

و معموال خطری . با توجه به حفاظهای اطراف ، معموال شدت این میدان ها کم است•
(.البته در صورتی که فر سالم و استاندارد باشد) برای انسان ندارد 

دن استفاده کسانی که از ضربان ساز قلب یا تجهیزات الکترونیکی در ببرای این امواج •
.میکنند ، میتواند مضر باشد لذا باید احتیاطات الزم مبذول شود

.تعمیر فر توسط افراد غیر متخصص میتواند به این افراد صدمه برساند•

.دبعد از تعمیر فر باید پرتوهای اطراف توسط دستگاههای ویژه اندازه گیری شو•



(فرهای میکروویو) حفاظت 

بدیل می این فرها دارای مگنوترن بوده که انرژی الکتریکی را به امواج با فرکانس باالی میکرویو ت•
.  کنند

.مگاهرتز می باشند915و یا 2450بر اساس استاندارد این فرها دارای فرکانس های •

همچون امواج ماکروویو از کاغذ ،پالستیک ، شیشه و سایر مواد شفاف عبور کرده و توسط غیر فلزات•
.  آب ، بافتهای انسانی و غذا جذب ، پخش و یا عبور می کنند

.لذا ظروف فلزی و یا حاوی فلز نباید درون فر قرار گیرد چون به مگنوترن صدمه می زند•



(فرهای میکروویو) حفاظت 

.اگر درب فر کامال بسته نشود می تواند به کاربر صدمه بزند•

یب کثیفی، چربی و اجسام فلزی روی درب می تواند اجازه نشت به ماکروفر را بدهد به این ترت•
.نظافت ضروری است

.رار گیردیک دستگاه چگالی سنج یا دستگاه اندازه گیری چگالی توان جهت پایش مورد استفاده ق•

قفل ایمنی بمنظور قطع عملکرد فر در زمان باز بودن درب ضروری است•



BTS (Base Transceiver Station)

ایی است برای دریافت امواج از شبکه های ارتباطی و ارسال آن به گوشی های تلفن همراه نیاز به نصب آنتن ه•
.نامندمی BTSکه آن ها را 

•BTS 20کیلومتر برد دارد که برد مفید آن را در فضای باز و بدون هیچ گونه ساختمان یا مانعی30حدود
5تا 2بلند و متعدد، برد مفید را بین های ساختماندر فضای شهر با وجود زنند و میکیلومتر تخمین 
.گیرندمیکیلومتر در نظر 

. مگاهرتز هستند1800-900کننده پرتوهای الکترومغناطیسی در فرکانس ساطع •

درجه می 360پوشش می دهند که جمعا را درجه 120سکتور هستند که هر کدام حدود 3دارای اغلب •
دهدپوشش راخاصی محلهای مستقل نیز نصب شود تا تواند میقسمت یا سکتورشود، اما هر 



ایستگاههای آنتن موبایل

ترالیا مطالعات انجام یافته در فرانسه ، اسپانیا ، مصر و اس•
و تاثیراتی از قبیل سردرد ، خواب پریشی( 2002سال)

کاهش حافظه 

را در افرادی که در نزدیکی آنتن های 

ج البته این نتای.موبایل زندگی می کردند نشان داد
همچنان مورد تردید بوده و مطالعات در حال انجام است







D:د طویلترین بع

خطی دهانه آنتن



The radiating near-field region extends from the reactive near-field 

limit to a distance 
2𝑑2

𝛌
, where D is the largest dimension of the antenna. 

For this expression to be valid, D must also be large compared to the 
wavelength.

The far-field region is commonly taken to exist at distances greater than 
2𝑑2

𝛌
from the antenna.

















فاصله در )از نصب این آنتن ها در کنار خانه های بلند باید اجتناب شود

(شکل دومی زیاد است ولی میزان شدت توان زیاد است



گیاهان و حیواناتنتایج عجیب آزمایش تأثیر تلفن همراه بر 



خانه هاییقیمتمی شود،نصبBTSآنتن هایکهجاهاییدرآلماندر
2004،500سالدر.می یابدکاهشدرصد25تاهستندآنمعرضدرکه

بدین(شرودرگرهارد)آلمانوقتوزیرنخستبهرانامه ایآلمانیدانشمند
نزدیکیدرBTSآنتن هایکهمی دهیداجازهشماچراکهنوشتندمضمون

.شودنصبشهروندانخانه
لمثآنتاثیراتسایرولی.استشدهناثباتامواجاینبودنزاسرطان
.استشدهمشاهدهنیزانساندرآنگرماییغیروگرماییتاثیرات



مواجهه با امواج هنگام در اختیار داشتن تلفن همراه

فاصله داشته باشد امواج سانتی متر هم از شخص30تلفن همراه در زمان خاموش بودن حتی اگر •
. الکترومغناطیسی موبایل به بدن وی برخورد می نماید

کمتر پوشش می دهند، گوشی وقتی که شخص با موبایل حرکت می کند، جاهایی که آنتن ها آنها را
از خود سعی بیشتری برای به دست آوردن آنتن می کند، در واقع سیگنال های بیشتر و قوی تری

 .ساطع می کند که این موضوع بسیار خطرناک است
دارند وآن را در حتی به افرادی که مشکل قلبی دارند سفارش می شود که موبایل را دور از خود نگه

.جیب بغلشان نگذارند
که یکی از نکات جالب این است که زمانی. متر از موبایل دورتر باشند2حداقل خانم های باردار باید

. ،میزان مواجهه بسیار بیشتر استMMSموبایل عکس ارسال می شود یا همانبا



SAR Level(Specific absorption rate ) 

گوشی را  SARمقداربه گوشی هایی اجازه تولید داده می شود که آمریکا در استاندارد 

وات بر کیلوگرم 2، اما استاندارد اروپایی عدد در یک گرم باشدوات بر کیلوگرم 1٫6زیر 

.  گرم از بدن در نظر گرفته است10را برای 

.تیک گوشی کمتر باشد صدمه آن به سالمت کاربر کمتر اس  SARهر چه میزان

.ربطی به قدرت آنتن دهی گوشی موبایل نداردSARمقدار 





روش های کاهش مواجهه

استفاده از سیستم هندزفری•

استفاده از اسپیکر گوشی•

کوتاه کردن تماس های موبایلی•

استفاده از هدست های ضد اشعه•

.عدم استفاده از تلفن در جاهایی که آنتن دهی ضعیف است•

استفاده از کیف های ضد اشعه•

کمترSARاستفاده از گوشی های با •

.تماس با موبایل بهتر است در محیط خارج باشد و در صورت تماس در داخل در کنار پنجره باشد•

...(شبها ، مکانهای بدون آنتن و)خاموش نمودن موبایل در زمان عدم استفاده •





از حسن توجه 

شما متشکرم


