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1  
 مقدمه اي بر نرخ جذب ویژه
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  مقدمه 1-1

 
انرژي تشعشعات دستگاهاي رادیویی توسط بافت هاي بدن قابل جذب بوده ودر صورتی که مقدار آن از 

ممکن است موجب وارد آمدن صدمات جدي بر بافتهاي در معرض تشعشع حد معینی فراتر رود 
همچنین براي کاهش اثرات مضر .مطالعات وآزمایشات گوناگونی در این زمینه انجام شده است.شود

بدن استانداردهاي مختلفی  امواج الکترومغناطیسی دستگاهاي مختلف از جمله تلفن همراه بر سر و
باید اثرات زیان آور تلفن همراه در هنگام گوش دادن وصحبت کردن  براي مقایسه.تدوین شده است

 بخصوص در بر خورد با موانع در فضاي آزاد مغناطیسیکه به دلیل افت شدید امواج الکتروتوجه داشت 
سر وارد میشود در  به گوش وBTS در زمان گوش دادن به تلفن همراه سیگنال بسیار ضعیفی از 

به دلیل افت شدید امواج ) هنگام صحبت کردن( BTSم از تلفن همراه به صورتیکه براي ارسال پیا
در برخورد با موانع گوشی باید سیگنال  بویژه BTS وسی فضاي آزاد در مسیر بین گوشی مغناطیالکترو

در نتیجه جذب امواج الکترو مغناطیسی در  با سر انسان و قوي را ارسال نماید که به دلیل مجاورت آن
مغناطیسی منتشر شده توسط تلفن همراه به صورت گرم اثر امواج الکترو.ر استالمتی مضمغز براي س

نها چشم وگوش به دلیل گردش خون کمتر بیشتر گرم اعضاي سر ظاهر می شود که از بین آشدن 
  .میشود
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برابر است با انرژي جذب شده در واحد جرم بافت بر حسب وات بر کیلو :1نرخ جذب ویژه 1-1
 )w/kg(گرم

 :وبه صورت زیر تعریف میشود

  
 :می تواند برحسب افزایش دماي بافت نیز بیان شودSAR  اندازه گیري 

SAR=푐 

را به صورت زیر   SARمی توان.برحسب وات بر کیلوگرم است SARهماطور که مشاهده میشود واحد 
  :نیز محاسبه کرد

SAR= 

مایع بافت،بر حسب  رساناییσولت بر متر، برحسب،بافتشدت میدان الکتریکی در  Eکه در روابط فوق 
ظرفیت گرمایی ویژه بافت،بر  푐چگالی حجمی بافت بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب، ρزیمنس بر متر،

با می باشد بنابراین   مشتق زمانی اولیه دماي بافت برحسب کلوین  	،  حسب ژول بر کیلوگرم وکلوین
  .بدست می آید SAR گیري دامنه شدت میدان الکتریکی  اندازه

 SARحدود  1-2

به عنوان استاندارد سالمت براي سطح تشعشع مجاز امواج الکترمغناطیسی بر روي بافت  SARپارامتر 
میزان جذب انرژي حرارتی در واحد زمان توسط بافت  SARهاي زنده در نظر گرفته می شود،کمیت 

زنده را نشان می دهد هنگامی که افزایش دماي بدن ناشی از منبع حرارتی خارجی بیش از یک درجه 
  .گراد باشد سانتی

  

                                                             
١)SAR(Specific absorption rate  
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  براي انسان در میدانهاي رادیویی و ماکروویو SARحدود مجاز  1_2جدول 

  شرایط   SAR (W/Kg)حدود 
  تمام جرم بدن SARمیانگین   08/0
  براي هر گرم سر وبدن SARمیانگین   6/1

  براي هر ده گرم از دست ها وپاها SARمیانگین   4
  

  :SARاندازه گیري هاي روش  3 -1

SAR= 

در کل بدن در مدت زمان شش دقیقه اندازه گیري تعریف شده است بنابراین براي  SARاز آنجا که 
باید تمامی بافت هاي موجود در یک  SARباشد و براي محاسبه 08/0کاربران تلفن همراه نباید بیشتر از 

  :ناحیه مانند سر را در محاسبات وارد کرد

푆퐴푅 =0/9527 	.  + 0/0528 	.  + 0/00107 	.  

+0/00108 	 .   

  SAR=0/0216 (W/Kg   (بوده که 0.000813kمگاهرتز،حداکثر افزایش دما   900که در فرکانس 

  بدست می آید که  k 0.001856مگاهرتز حداکثر افزایش دما  1800بدست می آید و در فرکانس 

SAR=0.0516 (W/Kg)    

 

=P: SARتوان تلفاتی = =                         

    :Eشدت میدان الکتریکی   

  J :چگالی جریان الکتریکی
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  σ:رسانایی

                                                  ρ:چگالی حجمی بافت

  

  :بر حسب توزیع دما SARندازه گیري اروش هاي 

را نیز می توان توسط  SAR و افزایش دما به علت جذب الکتریکی متناسب هستند، SARاز آنجا که 
توزیع  افزایش درجه حرارت نیز اندازه گیري کرد فرمول زیر نشان دهنده ارتباط بین افزایش دما در 

  :است SARفانتوم و 

SAR=푐 

براي اندازه گیري درجه حرارت،با استفاده از یک سنسورحرارتی،سنسور را در  فانتوم قرار داده همانطور 
 ،پس از تابش الکترومغناطیسی می توان دماي هر قسمت را بدست آوردشاهده می شودکه در شکل زیر م

را می توان با دقت باالیی اندازه  SARاز آنجا که نیاز به قرار دادن سنسور حرارتی در فانتوم است توزیع 
  .گیري کرد

  

   



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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