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 : 1 فصل

 مقدمه
 



 

 

 مقدمه 
تا ه توسعه باعث شدل حاي در هاربه لشوو واردات آن پيشرفته ي هارلشوژي در تکنولوده از ستفاا

 .گيرندار قراز آن ناشى ارض عوء و سور ثاض آمعرن آن در لنندگاده ستفاا

، ع مى، مخت ف صنعتىي بخشهادر مغناطيس ولکترا اجموا يگيرربه لا ژي،تکنولو تمحصوال ازيکى 

ر طيف بسياداراي ست له اتشعشعى ژي نراز ا ايمغناطيس گونه ولکترا اجموا ست.اخانگى  ازملوو پزشکى 

 مخت Hz 1١21ليهانى با فرلانس اج موابه ه و شدوع شر Hz 1١با فرلانس اج موو از است ده اي اگستر

  دد.گرمي 

 GHzتا  MHz 3١١نها آفرلانسى وده مغناطيس هستند له محدولکتراج امواز ايو طيفى وومايکراج موا

، هان لاتيود جووليل دبه ه نددات زهستند. بى شک موجو m1 تا mm 1جمولطواراي دو ستا3١١

مغناطيسى ولکتران اميدومين زمغناطيسى ان ها تحت تاثير ميدلبيوم کو و آزاد يهال يکا، رادهاننيوآ

ي لم بر سيستم هات مغناطيسى با شدي هاان مىگيرند. تاثير ميدارنيکى ساخت بشر قرولکترا اتتجهيز

از سريع ده و گسترده ستفااست.ه اشدن داده خير نشاي اهال سادر  in vivoو  in vitroت مطالعاه در ندز

ي هاان ميد، يويىو راديو ووميکري فرلانس هارظهوويش انيکى پيدولکتروالکتريکى وت امتفاي هاه ستگاد

 .ستاه داديش افزرا امغناطيسى ولکترو امغناطيسى 

موجب را سيبهايى آنند امىتوو مى شوند ي قهبندطبان زيونيغيري تابشهاان ها به عنوانين ميدا    

ي هداشو. بافت تحت تاثير مى باشدي يژگى هاونيز و فرلانس ان ميزت، شدرت، قد بسته بهواشوند له 

مى د يجال اشد س وان رميزء و غشاي پذيرذنفورا در تى امغناطيسى تغييري هاا ن له ميدد دارد جوو

سيد ها مى انول ئيک وتئين ها ولى مثل پري آهال مولکوو ها ن همچنين موجب بر هم لنش با يو، لنند

 .شوند

لامل شناخته ربه طو ارانيستى جاندي زهاه مغناطيسى بر پديدي هاان ثر ميداچگونگى    

مغناطيسى ي هاان ميدو لکتريکى ي اهاان ميداي از مغناطيسى مجموعه ولکتري اهاان ميد .هااسوووتنشد

يستى منتسب ات زثرد و ابافت مى شودر لکتريکى ان اميدي لقاا سببغير مغناطيسى متان ميد هستند.



 

 

حياتى خاصيت ي هال ست. برخى مولکوامغناطيسى نيز قابل تعميم ان لکتريکى به ميدان ابه ميد

 .دهند يم نيستى مضاعف نشازپاسخ و ند دارمغناطيسى 

لکتريکى ي اهاان به ميدنسبت ي بيشتراري ثرگذامغناطيسى ي هاان سد له ميدربه نظر مى نطوووور يا

مقابل ل در س وده و نمور گذل س واز درون لکتريکى ي اهاان له ميدم ند. بدين مفهوه دارندزبافت روي 

اري ثرگذن اماده و زلرذ نفول وس درون مغناطيسى به ي هاان ما ميداعمل مى نمايد. زن مانند يک خاآن 

 .ستاها طوالنى تر آن

ر گذاشوته و  يستم مغز تاثيتواند بر حافظه و س يس مياج الکترومغناطدهد له امو يقات ميج تحقينتا  

 .عم کرد آنها را با اختالل مواجه لند

گر بدن متفاوت يد يبا س ول ها ي)نورون ها( و شکل هندس يعصب ياخته هاياز نظر  يمغز يهاس ول

 ياديو د بتوانند تعوداد ز يبا يعصب ياست له دارند؛ س ول ها يتيل فعالين اختالف ظاهر به دليهستند و ا

د يو رمفيا غيو د يو لنند و هر لدام را له مف يافت و جمع بنديات درين جزئياطالعات را به همراه لوچکتر

 بفرستند.  يپردازش به س ول بعد ياست، برا

ک ل مه يبه عنوان مثال حفظ لردن  ينديارد س ول وجود دارد و در هر فرآي يم 1١١ش از يدر مغز ب

 دخالت خواهند داشت.  ون س ولي يم 1١١حدود 

، گرموا،  ي، مووج صووت  يسو يخورند، امواج مغناطيق نور به چشم ما ميله از طر يطيتمام اطالعات مح

شورلت   ييا چشوا يو  يايله در بو ييايميش يگذارد و الگوهاير ميالمسه ما تاث يله رو يزيسرما و هر چ

شوند پس مغوز فقو  بوا     يل ميتبد يسيرومغناطرنده، به امواج الکتين گيلنند، به محض ورود به اول يم

 روبرو است.  يسيامواج الکترومغناط

شتر حالت استراحت يهرتز ب 1١لنند و از  يهرتز لار م 1١١تا  1١ن يدر مغز ب يسيامواج الکترومغناط

چ ياست لوه هو   يبا طول موج و فرلانس خاص خود است و تنها عضو يامواج يمغز است، افزود: مغز دارا

حول   ياضو يله ر يموقع خواب نسبت به زمان يشه درحال لارلردن است؛ حتياستراحت ندارد و هموقت 

 از دارد. يژن نيشتر به قند و السيار بيم مغز بسيلن يم

لوه بتوانود در    يبا هر فرلانس يمغز است،هر موج يعير امواج در مغز اختالل در عم کرد طبين تاثياول



 

 

 جاد لند. ياختالل ا يادآوريو  يريادگيدر حافظه، مغز نفوذ لند، ممکن است  يس ول ها

ثابوت   ,رگذار باشند، وجود داردين امواج در لارلرد مغز تاثين امکان له ايا ايدر سطح دن ياز نظر تئور

 ژن جذب لند. ين خون لمتر السيشود هموگ وب يله امواج ت فن همراه سبب م ه استشد

 يب لسيل داخل جين اگر موبايلند بنابرا يرا مصرف م ژن لل بدنيدرصد از الس 1١ن پنج تا يمغز ب

بوه مغوز    يژن لمتريجه السيشود و در نت ين ميژن توس  هموگ وبيباشد، امواج سبب لاهش جذب الس

 رسد.  يم

اثورات شنواختوه شوده تشعشعات راديويي بر بدن انسان شامل سوه اثور مسوتقيم و غيور مسوتقيم بور       

وجود در محي  است له مي توان به اثرات حرارتي، غير حرارتي و شوووک و انسان و اثرات بر روي اشياء م

 سوووخوتوگووي بووه عونوووان اثوور موستقيوم تشعشات راديويي اشاره لرد.

 1١١طبق تحقيقات به عمل آمده اثرات حرارتوي اصو ي تورين اثور م مووا فرلوانس هواي بواالتر از         

انتقال انرژي الکترومغناطيسي به بدن اسوت. بوه عبوارتي اثور     لي وهرتز روي بدن انسان است له ناشي از 

 حرارتي ناشي از گرم شدن بدن انسان در اثر جذب انرژي امواج راديويي خواهد بود.

امووا در اثوورات غويوورحوورارتووي مويوودان بوه طوور مستقيم بافت هاي بيولوژيک بدن را تحت تاثير 

توجهي ايجاد لند. در بحث شووک و سووختگي نيوز ممکون اسوت       له گرماي قابلقرار مي دهد بدون آن

تاثيرات ناشي از تماا با اشياء هادي ماننود قووطووعوووووات فو ووووزي واقووووع شووووده در مويوووودان       

شود له در ميدان هواي الکترومغناطيسوي و   هووواي الوکوتورومغناطيسي باشد، به همين دليل توصيه مي

  وهرتز از تماا با اشياء هادي و قطعات ف زي ج وگيري شود.لي 1١١در فرلانس هاي تا 

در مورد اثرات غير مستقيم بر انسوان نيوز بايود گفوت لوه ايون نووع اثورات معمووال بور قطعوات و يوا             

توجوهويوزات لواشوتونوي موانوند دستگاه هاي تنظيم لننده ضربان ق ب، پمو  هواي انسوولين و ديگور     

 ن به لار گرفته مي شوند تاثير مي گذارند.سخت افزارهايي له در بدن انسا

از جم ه اثرات تشعشعات برروي اشيا موجود در محي  نيز مي توان به سوخت بخارهاي قابل اشتعال و 

تواند متوجه افرادي باشد لوه در لنوار موواد    تجهيزات انفجاري الکترونيکي اشاره لرد له اين خطرات مي

 .قابل اشتعال يا انفجاري لار مي لنند



 

 

در همين حال تداخل الکترومغناطيسوي در سيسوتم هواي نواوبري هواپيموا و توداخل بوا ايون چنوين          

 تجهيزاتي نيز از ديگر اثرات ناشي از تشعشعات بر روي اشيا موجود در محي  است.

بعضي از اثرات امواج فرلانس راديويي بر پروتئين هاي غشاء و حرلت يون ها در ميان غشاها هنگوامي  

اهر مي شود له شدت اين امواج باعث توليد حرارت قوابول تووجهوي شوود بوه طوووري لووه   در س ول ظ

 درجه سانتيگراد( شود.33درجوه حورارت بودن بيوش از حد نرمال )

وي اضافه لرد: برخي شواهد نشان مي دهد له تشعشعات فرلانس راديوويي در سوطوحي لوه توسو      

يوني و پروتئين هاي غشاء نوورون هوا در مغوز تحوت شوراي       ت فن همراه توليد مي شود روي لانال هاي 

نرمال نيز اثر مي گذارد. اين تاثيرات ممکن است باعث تغييرات ظريفي در عم کرد س ول شود اما ميوزان  

 اهميت اين تاثيرات در سالمت انسان هنوز مبهم است.

ته باشد چورا لوه در ايون    فرلانس راديويي با شدت باال ممکن است والنش هاي رفتاري را در پي داش

حالت درجه حرارت به طور موقت افزايش مي يابد و در حين افزايش دما معين مي شود له لرزش صوتي 

 ناشي از فرلانس راديويي شنيده مي شود يا خير.

براي ايجاد لرزش هاي صوتي قابل شنيدن به نرخ باالي موقت گرمايش در بافت هاي سر نياز است له 

مقدار توليد شده مربوط به ت فن همراه است بنابراين در اين زمينه، ت فن همراه اثر چنداني  خي ي باالتر از

 در سالمت ندارد.

تشعشعات سطح باال به مدت حداقل يک ساعت باعث تشکيل آب مرواريد مي شود. فرلانس مربوط به 

توس  بدن SAR  1١١ان گيگاهرتز است. در اين محدوده انرژي بااليي به ميز 1١تا  1اين تشعشعات بين

درجوه   13انسان جذب مي شود له در اين وضعيت درجه حورارت داخول چشوم بسيوار باال و در حودود  

سانتيگراد است. البته شدت فرلانس راديويي مورد استفاده در اين تحقيق باالتر از محدوده فرلانس مورد 

گوشوي موبايول بور سوالمتي چشوم انسوان       استفاده در ت فن همراه است و به همين ترتيب تاثير تخريبي 

 منتفي است.

گيگاهرتز پاسوخ   3مگاهرتز تا  2١١زمايشات نشان مي دهد له گوش انسان به فرلانس هاي محدوده آ

مي دهد. انرژي فرلانس راديويي باعث انبساط بافت هاي مغز موي شوود لوه ناشوي از تغييورات حورارت       



 

 

يجاد امواج فشواري موي شوود لوه از طريوق جمجموه بوه    لوچک اما سريع بافت ها است. اين امر باعث ا

هاي حساا صوتي در آنجا قرار دارند. اما افزايش دموايي  گوش دروني فرستاده مي شود .جايي له گيرنده

 درجه سانتيگراد است. 1١-2له باعث ايجاد امواج فشاري مي شود لمتر از 

گوش قرار داده شود، تاثير مسوتقيم آن روي ق وب   با استفاده عادي از ت فن همراه، وقتي ت فن در لنار 

انسان خي ي بعيد به نظر مي رسد اما تاثير روي گيرنده هواي وابسوته بوه شوريان بودن محتمول اسوت و        

محققان نتيجه گرفته اند له تاثيرات روي فشار خون به دليل انقباض زياد عروق يا شايد به خاطر افزايش 

اشد له اين زمينه نيواز بوه مطالعوات بيشوتري دارد. اثورات ناشوي از      در فعاليت سمپاتيک در ساقه مغز ب

 سطوح باالي فرلانسي نيز مربوط به تاثيرات حرارتي روي ق ب و عروق است.

بور اسواا مطوالعوات، هيوچ تواثيوري را از تشعشوع فورلوانوس راديوويي بورروي ترشوح موالنوونيوون     

وري هيپووتواالمووا و غوده صنووبري در قوسوموووت هووواي   گزارش نکرده اند. با توجه به محل قورارگي

عومويووق توور سور انسوان نسبوت بوه حويووانوات موورد آزمايش، در صورت تغييور در ترشوح مالنوونين    

 اين تغيير در انسان ها نسبت به حيوانات بسيار لمتر خواهد بود.

 ، جهش يا انحراف لروموزوميDNAآسيب  

ل، ميودان هواي فرلوانس راديوويي، روي سو ول هواي جسومي و بنيوادي اثوري          درجوه حورارت نورما

هواي حيوواني و لشوت شوده تحوت      نووموووي گووذارنوود. موطووالوعووات روي بووالوتووري هووا، سو ول 

حوتووي در شووودت هوواي بوواال    DNAتشعشع در موحوي  مصنوعي شواهد مشخصي را روي آسويووب  

 است. نوشوان نداده

حت تشعشع قورار دادن مووش هوا در محيوو  طبيعووي بوا فرلوانس هواي راديوويي پالسوي           فق  با ت

 س ول هاي مغز ديده شده است.DNAاختوالالتي در  

سيستوم ايمنوي در مقوابول ميکوروارگانيزم ها، ويروا ها و بعضوي از سو ول هواي سورطاني از بودن      

ايمني اثرات مهمي روي سالمتي موي   محافظت مي لند، هرگونه تغيير در فرلانس راديويي روي سيستم

 گذارد.

گيگواهورتوز و در سطووح خي ي پايين سيستم ايمني بدن را تحريک مي لنود اموا در    1١فورلوانوس 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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



 

 بندي و پيشنهادهاجمع

 



 

 

بر  ين طرز فکر را مبنيگذشته ا يفصل ها يتمام بحث ها از ر حاصليج و تفاسيد اول نتايد در ديشا

ن تمام جنبه ياما ا,ت لرده باشديباال تقو يفرلانس يژه در محدوده هايس به ويان امواج الکترومعناطيز

 يازمند مدل سازين نيوا  ار متنوع است.يبس يو در پزشگيکروويو ما RF يريبه لارگ. ستين مبحث نيا

 ياما آنچنانکه به بررس  ان نامه به آن پرداخته شد.ين پايکه در ايس است به طوريامواج الکترومغناط

 يرات در ابرهاييک اعم از تغيولوژيرات بييتغ,پرداخته شد 2ون در فصل يزاسيمخت ف پالر يزم هايمکان

خاص از  يدر محدوده ا ي...همگو يونيبات يترل, يس ول يغشاها,اتم يهسته هاان يقطبش م,يالکترون

 يو سرطان يروسيو,يبالتر يها يمارياز ب يارين له بسيبا در نظر گرفتن ا افتند. ياتفاق مها فرلانس 

توان با  يم,افتد يبه اندازه مولکول ها و درشت مولکول ها اتفاق م يلوچک يدر محدوده ها يهمگ

 يار ما قرار ميق در اختيک را به طور دقيالکتر يد يرات پارامترهاييله تغ يياستفاده از رواب  و مدل ها

 يامواج با فرلانس ها از استفاده يان هايله ز يطيشرا يريمحافظت شده و با به لارگ يطيدر مح ,دهند

دا لرد له به متود ها و روش يدست پ يريچشمگ يدرمان يبه راه حل ها,رسانند يباال را به حداقل م

 گر پرداخته شده است.يگوناگون آن به طور گسترده در مقاالت د يها
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Abstract: 

The purpose of this project is to examine the effects of electromagnetic 

waves on humans and, in general, living tissues by analyzing the relationships 

and theoretical diagrams and adapting them to the results of empirical 

experiments. First, relations are extracted using well-known equations and 

graphs of parameter variations. Then, using theoretical results, a better 

understanding of empirical results will be obtained.. 
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