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  چکیده

 باال و طول موجکه فرکانس بسیار ،  امواج الکترو مغناطیسی هستند مانند نور مرئی از جنس ماکروویوامواج  
از جنس امواج ... تمام امواج رادیویی ، مادون قرمز ، نور مرئی ، موبایل ، رادیو ، ماهواره و ، دارند بسیار کمی

  .ت آنهاس الکترو مغناطیسی هستند و فرق آنها در فرکانس و توان تشعشع

ا ی می کنند یا عبور می کنند وانعکاس پیدا  امواج مایکروویو در مسیر حرکت خود یا پس از برخورد با ماده
از شیشه و پالستیک  به سطح فلزات برخورد کنند، منعکس خواهند شد، این امواج اگر. جذب ماده می شوند

  .کنند و موادي که حاوي آب هستند مانند غذاها و بدن انسان انرژي این امواج را جذب می عبور می کنند

ثیر امواج ات، از آنجا که امواج موبایل در محدوده فرکانسی امواج مایکروویوي قرار دارد در فصل اول 
شود که آیا این امواج  الکترومغناطیسی موبایل روي بدن انسان از جمله مغز در نظر گرفته شده و بررسی می

                               .                                                   براي بدن مضر اند یا  خیر

به  MRI1سعی شده است که  به یکی از  مدرن ترین روش هاي تصویر برداري روز دنیا   در ادامه در فصل دوم
 در ادامه.  یردر کامل مورد بررسی قرار گو ساختمان آن به طو معنی تصویر برداري با تشدید مغناطیسی پرداخته

 . اصول اساسی تشدید مغناطیسی بررسی شده و مزیت و معایب این روش تصویر برداري ارائه شده است 

همچنین با و  HFSSبا نرم افزاربررسی اثرات امواج موبایل بر روي مغز در فصل سوم نتایج حاصل از شبیه سازي 
  .رده می شودنتایج بررسی ها آوانتها  بررسی می شود و باالخره در  matlabنرم افزار 
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  مقدمه 1- 1

ها ممنوع  شده  است ،  آن   ها و بیمارستان همراه در هواپیما هاي  چند سالی است که استفاده از تلفن         
حساس  الکتریکی  وسایل   الکترومغناطیسی تلفن همراه موجب اختالل در عملکرد که امواجهم  به  این دلیل 

مغز  ست که آیا  حال پرسش اینجا ]1[.باشد   داشته دنبال   به خطرناکی   هاي شود و ممکن است پیامد می
 ها سوال  این  به  در پاسخ ؟  اختالل عملکردي شود  بپذیرد و دچار  انسان  نیز می تواند  از  این  امواج  تاثیر

نرون ها   الکتریکی توسط بیو  فعل و انفعاالت در  داخل  مغز  انسان در نتیجه ایجاد امواج  باید گفت که تمام
. گیرد  شکل می  به هم تنیده  و یاخته هاي عصبی و انتقال آنها از طریق رشته هاي  عصبی بسیار پیچیده   یا

اعصاب روند عادي فعالیت مغز و  تواند موجب  به هم  خوردن فرآیند می اختالل در اینبروز هرگونه  این  بنابر
  ]2[.شود 

امواج مغناطیسی شکل گرفته در درون شبکه هاي عصبی باعث بکار افتادن  ذهن و  به  دنبال آن ،   بطور کلی ،
یک  منبع  تولید    انسان در  نزدیکیر گرفتن  مغز  بنابراین  قرا.  هاي گوناگون بدن میشود  فعال شدن قسمت

لطمه زده و عملکرد عادي آنرا مختل  مغزي طبیعی امواج  فعالیت   کننده  امواج الکترومغناطیسی ، میتواند به
همراه   تلفن  گوشی  با  کردن صحبت   حال در که  افرادي  مغزي  دانست  که کورتکس  باید  ]1[  .نماید 

 گیرد تلفن همراه مورد تهدید قرار می هاي ارسالی  از آنتن هستند ، به شدت از جانب سیگنال

سالم و بدون سابقه بیماري مغزي بودند ، خواسته  شد  که   داوطلب زن و مرد که همگی 120در  پژوهشی از 
ک گوشی تلفن همراه پشت سر بدون اینکه به آنها گفته شود قرار است ی. در  یک آزمایش علمی شرکت کنند

تواند بر   یا امواج ارسالی از تلفن همراه میآهدف از انجام این آزمایش آن بود که مشخص شود . شود  آنها نصب
این آزمایش حکایت از آن داشت  که  اطالعات و نتایج برآمده از. عملکرد مغز  افراد  تاثیر منفی بگذارد یا خیر 

در درون مغز تا حد زیادي  "امواج آلفا"مغزي موسوم به  ز  تلفن همراه ، قدرت امواجدر  زمان  ارسال  امواج  ا
عالوه  بر  این مشخص شد که میزان تمرکز و فعالیت امواج آلفا در منطقه اي از سر افراد که . افزایش می یابد 

 ]8[.همراه در آنجا نصب شده ،  بیشتر  و شدیدتر بوده است گوشی تلفن
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  مغز در آلفا  امواج 1- 2

عنوان مسئول اصلی  ه حرکت هستند ، ب در ثانیه در حالدور 12تا  8امواج آلفاي مغز انسان که با سرعتی بین  
آلفا به نوعی موجب ایجاد    عالوه بر این ، امواج]5[.ایجاد حس تحریک پذیري و توجه در مغز شناخته میشوند

  "درك  جهان خارج "و  "هوشیاري"  ذهن انسان را در  وضعیتشده و  مغز هاي داخل  توازن  در  میان نیرو
 .همچنین بعنوان امواج مغزي مسئول ایجاد حس خواب در انسان عمل می کند امواج  آلفا.  قرار می دهد 

گونه  اختالل  در  عملکرد  این  امواج  به  توان دریافت  که  هر هاي مهم امواج آلفا ، می کارکرد توجه به با 
هاي همراه  بر  امواج   تاثیر منفی امواج تلفن. معناي  بروز اختالالت جدي در فعالیت زیستی انسان خواهد بود 

و مختل کردن فعالیت هاي تواند باشد که عالوه بر بروز نوسان درمیزان هوشیاري افراد  آلفا ،  تا  بدان  حد می
 .آورد وجود میه ت انسان بتعامال و رفتار تغییرات مشخص در نحوه سري ذهن آنها،یک

در پژوهشی جامع درزمینه تاثیرگذاري امواج متصاعد شده از تلفن همراه بر امواج مغزي و رفتار افراد مشخص  
شده که این تاثیرگذاري نه تنها در زمان انجام مکالمه تلفنی و روشن بودن گوشی همراه  وجود  دارد ،  بلکه  

مغزي و  بر الگوي امواج  این گوشی ها  تاثیرات منفی  همراه نیز  تلفن تماس و خاموش بودن  پس  از  قطع
 ]1[.رفتاري افراد  قابل  مالحظه و جدي است

  امواج الکترومغناطیسی مشخصات  1- 3

هم  با نس ، یا طول موج  هستند و فقط از لحاظ فرکا  مغناطیسی داراي ماهیت و سرعت یکسان امواج الکترو 
یعنی  هر  فرکانس  دلخواه  را می.  مغناطیس  هیچ  شکافی  وجود  ندارد طیف امواج الکترودر . تفاوت دارند

از   .اي  وجود نداردبراي مقیاس هاي بسامد یا طول موج ، هیچ حد باال یا پائین تعیین  شده. توانیم تولید کنیم
و   ه  رله  تلفن ،  چراغ هاي روشناییتوان  به  امواج  دستگامغناطیسی  می زمینی امواج  الکترو منابع  جمله 

  . نظایر آن اشاره کرد

 این امواج براي انتشار خود نیاز به محیط مادي ندارند . 

 قسمت عمده این امواج داراي منبع فرازمینی هستند. 

 امواج الکترومغناطیسی جزو امواج عرضی هستند.  
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شود، طیف امواجی که از تلفن همراه ساطع می ]3[.کندمغز نفوذ می مترياثر حرارتی موبایل تا سه سانتی 
 وسیعی از امواج نامرئی و الکترومغناطیس  را  در  بردارد  و  در  حد امواجی است که از مایکروفر و رادار ساطع

گونه که مایکروفر غذا را گرم می مگاهرتز  است  و  همان 1100تا  900قدرت امواج تلفن همراه بین . شودمی
 ]4[.کندمتري  مغز  نفوذ  میهمراه نیز اثر حرارتی دارد و  تا عمق  سه  سانتیکند، تلفن 

کند ولی در کودکان امواج  در  قشر  مغز  نفوذ  نفوذ این امواج در بزرگساالن از ضخامت استخوانی عبور نمی
 ]6[.کند  و استفاده از تلفن همراه براي آنان بسیارخطرناك استمی

ترین اثر  قابل  مشاهده عمده. شودنمی همراه درازمدت است و در زمان کوتاه نمایانپیامدهاي مخرب تلفن 
 هايدر مکالمه. شودکننده پس از مدتی الله گوش قرمز می مکالمه تلفن  همراه حرارت است که در فرد

 .همراه دارد شود که در نهایت خستگی روحی را بهطوالنی مدت بر افراد استرس بیشتري وارد می

مطالعه است ،  تغییرات   هاي همراه بر افراد وارد کند و هم اکنون در حالاثردیگري که ممکن است تلفن
تغییرات احتمالی که امواج . ها استاي درانتظار انسانژنتیکی  است که در صورت صحت این فرضیه، فاجعه

 .در درازمدت خواهد شدهاي مغزي کنند موجب بروز تومورها ایجاد میسلول الکترومغناطیس روي

هاي تلفنی با موبایل و بیشود مکالمهمی هاي همراه دارند و توصیهسیم نیز ضرري مشابه تلفنهاي بیتلفن
است  و   هاي کاهش امواج مضر استفاده  از  هندزفري کی از راهی]5[.سیم بیش از سه دقیقه به طول نینجامد

و هنگامی که از تلفن همراه استفاده نمی از بدن فاصله داشته باشدگوشی  تلفن  همراه  باید همواره یک متر 
 .شود، بهتر است آن را  خاموش  و  یا درحالت بدون آنتن قرار داد

 

  نفوذ امواج موبایل در مغز انسان  1-1شکل 
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  )اثر حرارتی(هاي بدن مکانیسم تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر روي بافت 1- 4

هاي  از طریق سه مکانیسم اساسی در محیط) RF(هاي رادیویی الکترومغناطیس فرکانسهاي تابش     
  . گذارندبیولوژیک  تأثیر می

  هاها و یونالکترون(جابجایی بارهاي آزاد(  
 هاها و مولکولقطبش اتم  
 ها مانند آب قطبش دایپل  

الکتریکی متغیر با زمان از یک الکترولیت   که یک میدانوقتی. کنندها عمل میمایعات بدن به مثابه الکترولیت
.  شودها در ابتدا به یک جهت و سپس در  جهت  مخالف  میگذرد، منجر به حرکت رفت و برگشت یونمی

بنابراین پیش آنکه ذرات باردار فرصت حرکت . است) فرکانس رادیویی(چون  فرکانس  میدان اعمالی خیلی باال 
این فرآیند . شودها در محل خودشان میباً تغییر کرده و موجب ارتعاش یونپیدا کنند، جهت  میدان  مرت

  ]1[.کندتولید گرما در بدن می

   )اثرغیرحرارتی(هاي بدنمکانیسم تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر روي بافت 1- 5

 فزایش دماي بدنا  
 ایش ضربان قلب، تپش قلب و تشدید گردش خون و فشار خون باالافز  
  خستگی و تار شدن دید چشم و آب مروارید زودرسضعف و  
 تهوع ، سرگیجه و سردرد خصوصا در ناحیه شقیقه ،وِزوِز گوش 

 سوزش پوست باالخص در منطقه آهیانه 

 بدخوابی و خواب آلودگی هنگام کار،  احساس ناخوشی و کسالت عمومی ، بیخوابی  

 ناپذیري و تندخوئیتحمل   

  هاي لگنهاي ستون فقرات و مفصلها، التهاب بین مهرهشانهدرد هاي عضالنی ستون فقرات و 

 فشار در سینه و درد در ناحیه پشت ریتین 

 هاي عصبی عضالنی اختالل در سیستم 

  مدتفت تحصیلی ،کاهش حافظه باالخص حافظه کوتاهاکاهش قدرت یادگیري و 
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 کاهش قدرت جنسی واختالل در باروري 

 یش قند خون ، تورم و التهاب کلیه ، تورم و اختالالت سلولیهاي خون ، افزاتغییر شکل پروتئین 

 و سرطان غدد بزاقی و سرطان سینه) سرطان خون(لوسمی  : سرطان هاي مختلفی چون 

 

 
  

  ن در بین امواج مضرانسا 1- 2شکل 

  اثرات منفی امواج الکترومغناطیسی برناباروري 1- 6

هاي  اسپرم و تخمک موثر بوده وچنانچه فرد در میدانفزایش ارتعاشات الکترومغناطیسی بر کیفیت ا      
ک شدت ی امواج الکترومغناطیس با]7[.می شود و ناباروري DNAالکترو مغناطیس قرار گیرد موجب آسیب

اشاره به آزمایشهاي محققان بر روي حیوانات در  با.خاص می تواند بر تکثیر و فعالیتهاي سلولی تاثیرگذار باشد
تعدادي از حیوانات در معرض مستقیم ارتعاشات قرار گرفتند که نتایج به دست  ها در این آزمایش ، این زمینه

  ]9[.دخونی آنها دارنشان از تغییرات پارامترهاي  آمده

 مردان  بر امواج رادیویی موبایلتاثیر  1- 7

حاصل از موبایل   فرکانستشعشات ساطع شده از امواج رادیو موجود، طبق مطالعات علمی به اثبات رسیده     
حاصل از موبایل  بر  روي  انسان   امواج اثرات گرمازایی.انسان موجب عقیمی مردان می شود بر  روي بدن

 آنان می مستقیما  بر دستگاه تناسلی مردان اثرگذاشته و موجب ایجاد اختالل در وضعیت فیزیولوژیکی
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فاصله گرفتن از امواج رادیو فرکانسی، این مشکل  دائمی نبوده و بابر اثر  امواج موبایل البته عقیمی مردان .شود
  ]3[.رفع می شود

عالوه بر این، تشعشات ناشی از امواج رادیوفرکانس موبایل بر چشمان نیز تاثیر گذاشته و موجب ایجاد آب 
گرمازایی    از آنجا که چشم از محافظت کافی برخوردار نیست، عدسی  چشم  تحت  تاثیر .مروارید  میشود

  .امواج  رادیو  فرکانسی سریعتر آسیب می بیند

شنوایی را ازدیگر مضرات   همچنین بیماري هاي قلبی، مشکالت عصبی و بعضا رفتاري و نیز اختالل سیستم
اینکه  میزان   با توجه به .استفاده  از موبایل و تاثیرات سوء امواج فرکانس بربدن انسان  می توان ذکرکرد

بیشتر می کند، افرادي امواج  پالسی محیطی شدت اثرگذاري امواج رادیو فرکانس رابر بدن انسان   رطوبت  و
همچنین در قسمت هایی از بدن ]3[.کنند امواج را دریافت میي با رطوبت باالقرار دارند بیشتر که محیط ها

  .بیشترخواهد بود که خون رسانی  بهتري  صورت  گیرد؛  اثرگذاري امواج

  همراهاستفاده از تلفن  ترین عوارضعمده 1- 8

 .ترین عوارض استفاده از تلفن همراه استپرخاشگري یکی از عمده دهد کهتحقیقات انجام شده نشان می

استفاده از تلفن همراه به خصوص  اس ام اس  خطر  ابتال  به پرخاشگري  و   تحقیقات نشان می دهد که
دقیقه پیش از آنکه به خواب روند اگر  تحت   30کنندگان از تلفن همراهاستفاده .دهدافزایش می را عصبانیت

 هايتغییرات در فعالیت .شودها  قرار گیرند فعالیت مغز آنها دچار تغییرات زیادي میتاثیر  امواج  این  تلفن
  ]6[.شودشود که  این  امر  سبب  بروز  بیماري آلزایمر میهاي آشفته در افراد میمغزي سبب دیدن خواب

 

 عوارض حالت ویبره موبایل 1- 9

در فرد   «fauxcellarm» موسوم به ايتلفن همراه به بروز عارضه» ویبره«استفاده طوالنی مدت از حالت     
 همراه خود را در حالت ویبره قرار داده   شود که تلفنمی  بیشتر در کسانی ظاهر  عارضه این . شود منجر می

از دانشمندان نیز معتقدند حالت ویبره تلفن همراه تن چند  ]5[. گذارندمی هاي خودلباس  و آن را در  جیب
همراه از  ،  در  این گونه سندروم حتی زمانی که تلفن آنانبه  گفته    .را در پی دارد   عضالنی  بروز سندروم



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نتیجه گیري 3- 10
توان به این نتیجه رسید که نفوذ امواج الکترو مغناطیسی  به  همانطور که از نتایج شبیه سازي ها پیداست ، می

همچنین اثر این امواج بر روي مغز کودکان مضرتر می .سانتی متر با نتایج شبیه سازي هم خوانی دارد 3طول 
همانطور که از نتایج شبیه سازي پیداست ، میزان نفوذ امواج الکترو مغناطیسی در مغز کودکان بیشتر از .باشد

باعث فعال ماندن مغز این امواج با ایجاد حرارت باعث گرم شدن مغز می گردند که .ز افراد بزرگسال می باشدمغ
  .می گردند

ي ها بافت و پوست توسط توانندی م لیموبا سیالکترومغناط امواج بودکه شده اعالمی  قاتیتحقی  ط قبالهم
ی موضع خون انیجر شیوافزا حرارت باالرفتن نیباالرود،ای کمی موضع صورت به وحرارت شوند جذب مجاور

  .شود هیناحي مغزي ها سلول در وساز سوخت شیافزا وي انرژ مصرف شیافزا باعث تواندی م آن ازی ناش

 صیتشخ قابل و دار عالمت تا وگاه دارندی جیتدري روند ها تومور و ها سرطان شتریب نکهیا به توجه با البته
 صراحت به توانی نم ، گذردی م دهه دو از کمتر زین همراه تلفن رواج از و کشدی م طول سال ها ده آنها شدن
ي  ها سال در کهی  قاتیتحق منتظر دیبا و کرد دییتا ای رد رایی تومورها نیچني ریگ شکل در لیموبا امواج نقش

  .میباش شد خواهند انجام ندهیآ

هرچقدر به .نمود و از مکالمات طوالنی پرهیز کردسخن آخر اینکه از تلفن همراه باید به طور صحیح استفاده 
  .ده شود بهتر استاجاي مکالمه از پیام کوتاه استف
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  پیوست
  --------------------- کد برنامه نوشته شده------------------------ 

                %    In The Name Of Allah   %   
        % ---------------------------------------------------% 
        %     This program plots the electric field          % 
        %          ez for sphere with 7 layers               % 
        %               with incident wave                   % 
        %                by FDTD Method                      % 
        %                                                    %                                                 
        % ---------------------------------------------------% 
clc 
close all 
deltat=5*10^(-12);             % time steps 
delta=0.003;                   % mesh size      
epsilon0=8.85*10^(-12); 
u0=4*pi*10^(-7); 
R=deltat/(2*epsilon0); 
Ra=(3*10^(8)*deltat/delta)^2; 
Rb=deltat/(u0*delta); 
nmax=500; 
imax=40; 
jmax=40; 
kmax=40; 
media=zeros(imax,jmax,kmax); 
ey=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
ez=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
ex=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
hx=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
hy=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
hz=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
dy=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
dz=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
dx=zeros(imax,jmax,kmax,nmax); 
med=7;                           % number of layers 
js=3; 
f=572e6;                         % frequency  
radius=[15 17 19 21 23 25];      % radius of layers  
epsilonr=[8 1 1 4 3 20 1];               
deltaepsilona=[29 49 66 8 1.4 20 0]; 
deltaepsilonb=[26 55 17 4 1.87 23 0]; 
taua=[13 10 6.9 17 13 19.6 0]; 
taub=[0.94 1.3 1.7 0.46 0.651 1.1 0]; 




