
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 راهنمای دستگاه آناالیزر فرکانس پایین

 

ریکی و مغناطیسی فرکانس برای میدان های الکت

 پایین



 

      نکات عمومی برای اندازه گیری:                                                                                

با توجه به این امر که شدت میدان با نزدیک شده به منابع آلودگی الکترومغناطیسی افزایش می یابد، 

ستگاه اندازه گیری نشان می دهد حرکت کرده این امکان وجود دارد تا در جهت باالترین مقداری که د

و منبع تابش را بیابید. سیگنال تک فرکانسی که از دستگاه خارج می شود این امر را تسهیل می کند. 

صالح ساختمانی می تواند حتی در م )به خصوص میدان مغناطیسی ( میدان های الکترومغناطیسی

، لذا منابعی از این میدان ها می توانند در خارج ساختمان واقع شوند، مانند: خطوط کند  نفوذ  حجیم

 آل به منظور شناساییدر حالت ایده .سفورماتورهاو ترانتوزیع انتقال نیرو، خطوط حمل و نقل برقی 

ف  طول زمان های مختلدر و هفته  مختلف روز های  ها در  اندازه گیری ات میدان ها الزم استنوسان

                 تکرار شود.                                                                                                                   روز 

                                :                             دستورالعمل های اندازه گیری میدان های الکتریکی

 وصل   زمین  اندازه گیری باید به پتانسیل  .( وسیله.....و TCOطه )با توجه به دستور العمل های مربو

                         باشد. رتکرار پذیو  اطمینان  قابل  بتواند  تولیدی تست   نتایج  تا  شود

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمین کردن وسیله اندازه گیری:                     

سپس  .وارد نمایید   اتصال به زمین را در سوکت مربوطه دستگاه با عالمت روکش دار کابل 

  حاصل کنید  اطمینان .در پشت آن قرار گیردکابل دستگاه را به گونه ای قرار دهید که مطابق شکل 

این باعث خوانش اشتباه مقادیر اندازه نباشد. دستگاه  در مقابل  کاربر   دست  نه و پایه  کابل  نه  که

گیری شده می گردد. لوله های فلزی آب، گاز یا سیستم گرمایش برای برقراری اتصال به زمین دستگاه 

باشد، کابل مذکور ساختمان دارای چاه ارت استفاده کرد. متخصصین ارزیابی می توانند در صورتی که 

در چنین می توان یک میخ بزرگ را .هم متصل کنندده ی برق تعبیه ش در پریزهارا به بخش مربوطه 

  نآ  و  کنید روشن   را  گیری اندازه   دستگاه  زمین مرطوب قرار داد و کابل را به آن متصل نمود. ربست

 تنظیم   هرتز  50 روی  را   فیلتر ME 3840 B : کنید )  تنظیم )میدان الکتریکی ( E  روی حالت  را 

 اگر دور تر از بدن یا حتی پایین تر نگه داشته شود .دارید  نگه خود  را  نزدیک بدن دستگاه و  .(کنید



 

که  کسی حاصل کنید اطمینان  لطفا   زمایشدر حین انجام آمقدار بیشتری را قرائت می کند. دستگاه 

                                                               باشد. گرفته  قرار   دستگاه پشت   در ،ارزیابی را انجام می دهد  و تمام افراد حاضر در محل  این

                                                                                                ادامه دهید :به شرح زیر  اندازه گیری را

 ایستاده و اندازه  رمکر کت کنید. به طوردر اتاقی که ارزیابی را در آن انجام می دهید حر رامیبه آ

 .دهید  انجام سقف و کف  ز جملهاگیری را در تمامی جهات 

 .در جهت بیشترین مقدار خوانش دستگاه حرکت نموده تا منبع میدان را شناسایی کنید  

  در مکان هایی که ممکن است افراد مدت زمان زیادی را بگذرانند، مانند تخت خواب یا در محیط

نموده تا دستگاه بیشترین مقدار میدان را  ارزیابیکار، تمامی جهات را همانطور که در باال ذکر شد 

 در نقطه ای که ممکن است افراد قرار بگیرند، بخواند.

الکترومغناطیسی در اتاق خواب باید در شرایط خاموش بودن و یا روشن بودن ارزیابی پرتوهای 

در برخی شرایط ویژه   تجهیزات الکتریکی )همان شرایطی که به هنگام خواب برقرار است( انجام شود.

ممکن است میدان های الکتریکی حتی در حالتی که تمامی دستگاه ها خاموش هستند، به مقدار 

                                                                      ری شود.بیشتری اندازه گی

میدان های الکتریکی بدون زمین کردن دستگاه  "پتانسیل آزاد "ارزیابی  دستورالعمل ها به  از  بعضی

که  اشاره می کنند. این روش جهت ارزیابی میزان آلودگی کلی می تواند کافی باشد. الزم به ذکر است

)برای  کنیداز نگهدارنده غیر رسانا استفاده بدانید چگونه به منظور ارزیابی صحیح داده ها نیاز است که 

، Xارائه شده است(. لذا باید اندازه گیری ها در سه جهت Giga Hertz Solutionکه توسط  PM2مثال 

Y ،Z و نتایج به صورت برداری گزارش شود. صورت گیرد 

E= square root (x² + y² + z²) 

جهت دقت بیشتر در شرایط مهم که نیاز است منبع آلودگی شناسایی شود، ارزیابی در شرایط زمین 

شدن دستگاه صورت گیرد. به همین دلیل است که این روش برای ارزیابی مکان های شخصی توصیه 



 

 برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید.می شود. 

 

 :الکتریکی متناوب توصیه شدهشدت میدان 

  است. V/m 1 زیرو ترجیحا  V/m 10کمتر از  

 هرتز برای ارزیابی با استفاده از دستگاه زمین شده( 50/60)در فرکانس 

  V/m .0.3و به طور پیش فرض کمتر از  V/m .1.5این مقدار به میزان  "پتانسیل آزاد "در ارزیابی 

 تعیین می شود.

 

 

 

 

 

 



 

   : یمغناطیس های های اندازه گیری میدان لدستورالعم

 .تنظیم کنید  )میدان مغناطیسی(M روشن کنید و سوئیچ نوع میدان را روی اندازه گیری رادستگاه 

اندازه گیری تاثیری افراد بر نتایج در این مرحله نیاز نیست دستگاه اندازه گیری زمین شود. حضور 

اندازه گیری را انجام به شرح زیر  فرد قرار گیرد. مقابل بدنگذارد و نیاز نیست که دستگاه در  نمی

                                                                           دهید:

ابی شود، حرکت کنید. اتاق خواب و محل کار افراد را در نظر یبه آرامی در اتاقی که الزم است ارز

اندازه گیری در جهات مختلف )مانند ارزیابی میدان الکتریکی( قرار نیازی نیست که دستگاه  بگیرید.

و به جای ان باید در زمان های مختلف مطابق شکل زیر مورد ارزیابی واقع شود.  الزم است  گیرد

دستگاه را در جهت خارج مچ خود بگردانید تا موقعیت/جهتی را بیابید که بیشترین میزان خوانش را 

را  "شار میدان مغناطیسی"در این جهت دستگاه نتیجه پاسخ شدت میدان، )شکل چهارم(. دارید

 نشان می دهد.

 

 



 

 

  توجه داشته باشید : لطفا  

  ایجاد پیک های میدان می شود که منجر به ایجاد قرائت ناصحیح توسط دستگاه حرکات سریع باعث

میدان   مغناطیسی   علت به )می گردد و این مقادیر با شدت میدان واقعی هیچ ارتباطی ندارد. 

 ایجاد شود.(   زمین  استاتیک

  ثانیه صبر کنید 2به  مدت    جهت تغییر هر   از بعد.  

 شدت میدان مغناطیسی متناوب توصیه شده:

 است.  nT 20زیر    و ترجیحا nT 200کمتر از  

 هرتز( 50/60)چگالی شار مغناطیسی در فرکانس 

 : 200nT= 2mG    ) میلی گوس(mG به  nTتبدیل 

 

                                                              تجزیه و تحلیل فرکانس :ME 3840 Bمدل 

فرکانس یا همان توسط   بلکه  می شوندن  توصیف  میدان  شدت با  تنها   ACیدان های متناوبم

 هایباند معمول و ها ی تواند فرکانسی م    ME 3840 B تغییرات قطبیت میدان نیز تعیین می شوند.

 .                    را جدا کند یفرکانس

 کیلو هرتز  100هرتز تا   5(1

                                           برای مالحظات کلی خوب است.

 هرتز 16.7 (2

 .سوئد و سوئیس، اتریش ژ،نرو ،فرانسه، نلماآدر برقی خطوط راه آهن  



 

 کیلوهرتز  100هرتز تا   50    (3

       شبکه برق و هارمونیک های آن

 کیلو هرتز 100کیلو هرتز تا  2(4 

کم های   المپ،  AC داپتورهایاز آاز جمله بسیاری  هرتز )  کیلو  2از   باالتر "هارمونیک مصنوعی" 

  (. تلویزیون، مصرف

برابر کمتر، حدود ایمن برای این رنج  10، با یک فاکتور TCOخطوط راهنمای سوئد  2بر مبنای بند 

 توصیه شده است.

 Low battباتری، خاموش شدن خود کار و عبارت 

اندازه  وسیله  کار می کند. ،سیله استدر پشت وتقر مس که ولت 9یک باتری با  وسیله اندازه گیری 

باتری  منظور صرفه جویی در ظرفیت  به  مداوم استفاده  ه دقیق  40به طور خودکار پس از   گیری

دیگر  گیری معنی داراندازه  ،در مرکز صفحه ظاهر می شود "Low batt "وقتی  خاموش می شود.

                                                                                                                      . تضمین نمی شود

    :شرایط بهبود ت هایصفر

 ش دهید .لودگی افزایآصورت امکان فاصله  را تا منبع در

 اصالح اتصاالت به برق:

. در جهت عکس قرار دهیدو بالش تخت خواب چراغ ن ن را بیآقرار داده و  Eسوئیچ دستگاه را روی 

اندازه گیری شده می توانید تفاوت مقادیر دو شاخه حرکت کنید و آن را دوباره داخل پریز قرار دهید. 

 را در این دو حالت مقایسه کنید. لذا به هنگام خواب لوازم برقی را از پریز جدا کنید.

های شیلد شده با سوئیچ دو پل و کابل های اتصال شیلد شده استفاده کنید.)برای مشاهده  از سوکت

 انواع مختلف موجود به سایت مراجعه نمایید(



 

در جعبه فیوز خانه قرار دهید. این سوئیچ ها به محض قطع آخرین را سوئیچ های کاهنده اتوماتیک 

 المپ، برق را قطع نموده و به محض روشن شدن اولین المپ، برق را وصل می نماید.

 لودگی در اتاق نتیجه  هیچ آ در   و دارد وجود  ن  تنشی هیچ   باشد  چیز خاموش زمانی که همه   تا

مدل های در دسترس این سوئیچ   برای  solution.irwww.gigahertzسایت    بررسی. ندارد وجود 

 . است گزینه مناسبیها 

 شما به سادگی می توانید عملکرد این سوئیچ را مورد ارزیابی قرار دهید.

  یک شخص شدت میدان الکتریکی روی تخت را با قرار دادن سوئیچ دستگاه رویE  قرائت می

 کند. 

 .شخص دیگر سوئیچ کاهنده را قطع می نماید 

  مجددا سوئیچ کاهنده را وصل می نماید. به این ترتیب شدت میدان الکتریکی به میزان باالیی

 کاهش می یابد.

را می توان  "ساختمانی  زیست شناسان " با   رابطه  درراه های برقراری ارتباط  و   بیشتر  طالعاتا

 .مشاهده کنیدما  در وب سایت

http://www.gigahertz/
http://www.gigahertz/
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