
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

از دستگاه سریع استفاده راهنمای شروع وی عناصرکنترل  

 

 اتصال سوکت برای کابل آنتن

:کابل  نکته مهم .در سوکت متقاطع مانند جلوی دستگاه قرار می گیردآنتن 

آن را نکشید. یا و خم نکنید حدزرابیش ا  

 

 

 سوئیچ خاموش و روشن دستگاه

 

 

  peakدر ارزیابی های مربوط به بیولوژی ساختمان، سوئیچ دستگاه را روی 

قرار  شرایطقرار دهید. تنظیمات کارخانه به صورت پیش فرض روی همین 

 .دارد

 

.کنیم تنظیم می موجود تابش شدتحساسیت راباتوجه به   
 

اساس یک شمارنده گایگر متناسب با  بر شدت سیگنال شنیداری ایجاد شده

 شدت سیگنال ارزیابی شده می باشد  

 

 

  

  Low-Battسوئیچ خاموش کردن دستگاه به صورت اتوماتیک و نشانگر  یکشامل ی اندازه گیردستگاه های تمام 

 جهت هشدار خالی شدن باتری هستند.

 ارزیابی آنها دهای موپیا پرتوهای فرکانس باال ویژگی معرفی 

 پذیری مواد گوناگوننفوذ

 میدرون ساختمان، مهم است بدان در اندازه گیری های امواج الکترومغناطیسی فرکانس باال به ویژه ارزیابی های

بخشی از این پرتوها درمواجهه با مواد . می کنندنفوذ به میزان متفاوتی  یمواد ساختماناین امواج در  که



 

 یو قاب چوب دیوارهای پیش ساخته. به عنوان مثال، چوب، شوندجذب  ایمنعکس شده  گوناگون می تواتد

وبسایت ما در  شتری. اطالعات بیک نقطه نفوذ امواج الکترومغناطیس فرکانس باال هستندمعموال در خانه  ،پنجره

  یافت می شود.

 قطبش:

با استفاده از آنتن  .هستندافقی  عمودی یااغلب امواج الکترومغناطیسی فرکنس باال دارای قطبیتی به صورت 

نصب شده بر روی دستگاه در صورتی که به صورت افقی قرار گیرد،  تنها امواجی که قطبیت عمودی دارند مورد 

 ارزیابی واقع می شوند. لذا با چرخش دستگاه حول محور طولی آن می توانید قطبش های دیگر را ارزیابی کنید.

و زمان  مکانمربوط به داده های اندازه گیری شده نوسانات   

امواج الکترومغناطیسی می تواند منجر به تقویت یا کاهش شدت این امواج فرکانس باال به ویزه در منازل  بازتاب

 شوند. لذا الزم است که به صورت گام به گام مراحل ارزیابی این امواج را در بخش بعدی مطالعه نمایید.

به شدت سیگنال در موقعیت قرار توجه  در دراز مدت با و درطول روز وتلفن های همراه بیشترفرستنده ها توان 

درروزهای کاری درزمان های مختلف روز گیری انها و حجم بار شبکه متغیر است. لذا الزم است ارزیابی ها در 

تغیر همانطور که شرایط توزیع این امواج می تواند در طول شب نیز معالوه براین شود. رهفته تکرارآخوتعطیالت 

.شودتکرار  توصیه شود تا ارزیابی ها در طول ایام سال هرز از چندگاهیممکن است باشد،   

برای مثال جهت کاهش قابل توجه شدت سیگنال ارسالی توسط یک ترانسفورمر الزم است که جهت آن چند 

همراه یا تعمیر آن درجه تغییر کند )این امر می تواند به هنگام نصب زیر ساخت های شبکه ارتباطی تلفن 

گسترش روز افزون این زیر ساخت ها متناسب با توسعه و رشد شبکه تلفن این است که  صورت گیرد.( نکته دی

  ، منجر به افزایش میزان سطوح پرتوگیری می گردد. همراه

جهت اندازه گیری شدت امواج الکترومغناطیسی  از منابع فاصلهحداقل   

در نزدیکی منابع امواج الکترومغناطیسی نتایج   (2W/m)ارزیابی چگالی توان موج با توجه به فیزیک تولید موج 

متر  2دقیقی را ارائه نمی دهد. لذا حداقل فاصله از منابع امواج الکترومغناطیسی که در اینجا مطرح می شوند، 

 پیشنهاد می شود.

 میزان پرتوگیری کل از منابع نییتع 

 یآلودگ میزاننشت  ایو  امواج  منابع ییشناسا 



 

 

 اقدامات الزم جهت ارزیابی پرتوگیری کل به صورت گام به گام

و ساختمان، بهتر است مقادیر  دریک آپارتمان به هنگام ارزیابی مقادیر امواج الکترومغناطیسی فرکانس باال

  اندئازه گیری شده ثبت شوند تا بعد از پایان ارزیابی دید کاملی نسبت به شرایط داشته باشید.

 نتن آمقدماتی مربوط به  نکات

ن باید حدود ده درجه پاییشده است ت اثرات زمین محافظدستگاه در مقابل این  رائه شده بااهمانطورکه انتن 

به  جهت)  د.شو درمنطقه انتقال حساسیت جلوگیریاعوجاج  از سنجش قرارگیرد تاامواج مورد  ترازمنبع انتشار

 (فرستندهدکل و بلند مانند متوسط ارزیابی اهداف توان برای طورافقی 

متوقف کند تا از قرائت اشتباه ناشی از منابع فرکانس  مگاهرتزراخ 800زیر های  فرکانسآنالیزور باید منابع 

مگاهرتز دستگاه های    27مگاهرتز تا  800پایین خودداری نماید. به منظور ارزیابی فرکانس های زیر 

HFE35CوHFE57B    توسطGigahertz Solutions  .ایزوتروپیک فعال  یک آنتن آن ها باارائه شده است

  گیگاهرتز عمل می کنند.  3مگاهرتز تا  27عمودی فوق پهن باند در بازه 

 تنظیمات دستگاه آناالیزر فرکانس باال

HF32D یم یختشنا ستیز یاستانداردها امواج الکترومغناطیسی فرکانس باال بر مبنای ریتاث یابیارز یبرا 

 یدر انتها "1"حدود تعیین شده دستگاه باشد با نشان دادن عددفراتر از مشدت میدان در صورتی که پردازد. 

در این شرایط می توان با افزایش محدوده اندازه گیری با یک فاکتور  .، تعیین می شودشیسمت چپ صفحه نما

 صد برابر ارزیابی محیط را انجام داد.  

 HF35CوHF38Bتنظیمات اضافی در 

قرار دهید. در صورتی که مقادیر قرائت شده خیلی پایین است رنج  µW/m² 1999ابتدا رنج دستگاه را بر روی 

 ه دقیق تربروید.محدوددستگاه را به 

:ی ارزیاب مورد سیگنالنوع تعیین   

بیولوژیکی بحرانی الزم است که میزان بیشینه سیگنال مورد ارزیابی قرار گرفته و  یابی در موارد اثراتجهت ارز 

سهم بسیار کوچکی از مقدار پالسی سیگنال  (RMS)با مقادیر موجود در استانداردها مقایسه شود. مقدار متوسط 



 

ی که قوانین زیست موجود است. در حالملی و بین المللی در قوانین  ایمنی بیشینه را دارد و مبنای ارزیابی

 شناختی این امر را مورد توجه قرار می دهد. 

 ه گیری زنحوه اندا

  دستگاه آنالیزورHF دست خود به گونه ای بگیرید که آرنج در حالت باز قرار بگیرد. این کار به منظور  اب را

 یک ارزیابی اولیه کافی است. 

  الکترومغناطیسی باال را با استفاده از سیگنال با حرکت کردن در فضای مورد نظر مناطقی با شدت میدان

 شنیداری دستگاه شناسایی کنید.

  پس از تعیین ناحیه مورد نظر جهت ارزیابی دقیق تر دستگاه را در جهات مختلف جهت تعیین شدت امواج

 الکترومغناطیسی تغییر دهید. 

 ان را تعیین کنیدبا تغییر جهت دستگاه به سمت باال و پایین محل ورود پرتوها به ساختم 

  درجه تغییر وضعیت دهید تا بتوانید پالریزیشن سطحی  90سپس در جهت محور طولی دستگاه به میزان

 را تعیین کنید

 دستگاه را به منظور یافتن نقطه ای با بیشترین میزان پرتوگیری جا به جا کنید 

 و همچنین مقایسه با مقادیر  همواره بیشترین مقدار موجود در اتاق را جهت ارزیابی و اقدامات الزم

 در نظر داشته باشید.  استاندارد

 

رادیویی:امواج مختلف  منابع  ارزیابی  

را صرف نظر از منبع مورد در بازه فرکانسی  کل شدت سیگنال ارزیابی شده توسط دستگاه، مقدار چگالی توان

 بامتفاوت  مدوالسیون و  انتقالالگوهای ویی مختلف رادیود های برای بررسی استاندار مورد نظر نشان می دهد.

  ها موارد زیر توصیه می شود.  این تفاوتجبران جهت واحد ی یک تکنیک اندازه گیراستفاده 

 UMTS\3G\LTF، Wi-Max، DVB ،WLAN  :باسرعت سرویس ها مدوالسیون این در هنگام انتقال کامل داده

است. این سیگنال ها به سیگنال هایی با  متوسطبا پهنای کم )اسپایک( در مقایسه با توان های پیک شامل باال 

 .ندمقادیر متوسط انتقال قدرت استمانهستند.   high crest factorمشخصه 



 

اندازه گیری را برای مدت یک یا دو دقیقه با جابه جا کردن اندک دستگاه در جهت منبع اصلی انجام دهید و 

اغلب مقایسه کنید.  ساختمان برابر کنید تا بتوانید با استانداردهای بیولوژی 10اندازه گیری شده را سپس مقدار 

سیگنال  به کمک )مخابراتی( در یک زمان ممکن است وجود داشته باشد. منابع امواج الکترومغناطیسی متعددی

 high crestسیگنال هایی با مشخصه شنیداری که توسط دستگاه اندازه گیری ایجاد می شود، می توانید شدت 

factor  نسبت به شدت سیگنال کلی دارد، موارد زیر را  سیگنال مورد نظر تشخیص دهید. لذا بنابر سهمی که

 انجام دهید:

  سهم کم سیگنال با مشخصهhigh crest factor  :نسبت به سیگنال اصلی 

 را در عدد اندازه گیری شده اعمال نمایید. 2فاکتور 

  درصدی سیگنال  50سهمhigh crest factor :نسبت به سیگنال اصلی 

 را در عدد اندازه گیری شده اعمال نمایید. 5فاکتور

  در صورت غالب بودن سیگنالhigh crest factor :نسبت به سیگنال اصلی 

 را در عدد اندازه گیری شده اعمال نمایید.  10فاکتور

مال ضرایب اهمیت در مقادیر اندازه گیری شده می تواند به میزان کافی ارزیابی میزان آلودگی کلی محیط با اع

منابع مشخص وجود دارد استفاده از  دقت الزم را فراهم نماید. در مواردی که نیاز به دقت بسیار باال جهت ارزیابی

 فیلتر های فرکانسی و اعمال فاکتور اصالح دقیق حائز اهمیت است.

در هر  ثانیه برای چند این تنهابنابر به آرامی می چرخند ساطع می شوند. ههایی ک طریق آنتن از پرتوهای رادار

زمان رسیدن سیگنال از  :Rise Timeسریع بودن افزایش ارتفاع سیگنال )باتوجه به  است.هگیری زقابل اندا دقیقه

 نیاز به تخمین سریعی از مقدار واقعی سیگنال است.  (درصد مقدار بیشینه 90درصد بیشینه اش به  10مقدار 

 10قرار دهید و بیشترین مقداری که دستگاه اندازه گیری کرد را در   Peakنوع سیگنال مورد ارزیابی را در حالت 

 ضرب کنید.

این امر اجازه می دهد تا ارزیابی شدت  دیکن میتنظ  Peak holdرا به  چیسوئ دیتوان ی، مHF38Bهنگام استفاده از 

آشکار شده تا بتواند میزان شارژ تعادلی خازن را گزارش نماید. به شکل زیر توجه  beamسیگنال، پس از چندین 

 کنید. 



 

همچنین الزم به ذکر است که ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا ثبات مقادیر قرائت شده توسط دستگاه قرائت 

 مشاهده شود.

 

مربوطه خدمات  با استفاده از خدمات تلفن همراه در دسترس، اطالعات را به ارائه دهندگان  ستگاه های هوشمندد

دستگاه های بی سیم داخل منزل نیز پالس دهند.  یانتقال ماز طریق ارسال سیگنال های پالسی و گاها نامنظم 

پیک توسط دستگاه شناسایی شده و فاکتور اصالح الزم است تعدادی هایی ایجاد می کنند. لذا به منظور ارزیابی 

 در صورت لزوم اعمال شود.

حدود پرتوگیری، توصیه نامه ها و اقدامات احتیاطی    

ابع آلودگی را دسته بندی کرده است و هشدار می ارزیابی من  SBM 2008استاندارد ارزیابی بیولوژی ساختمان 

 احتیاط بیشتری نسبت به سیگنال های پیوسته عمل شود.با دهد که در مورد ارزیابی منابع پالسی 

 

 

 SBM 2008توصیه نامه بیولوژی ساختمان 

چگالی توان بیشینه  بی خطر با خطر متوسط خطرناک بسیار خطرناک

 سیگنال
2µW/m 

 0.1کمتر از  10-0.1 1000-10 1000بزرگتر از 

 

را حتی برای نواحی خارج  µW/m2 0.1 زیستی مقداریک سازمان مردم نهاد محیط  BUND 2008در پاییز سال 

 از ساختمان پیشنهاد نمود. 

 را برای نواحی داخلی پیشنهاد نمود. 2µW/m1نهاد قانونی سالمت اتریش مقدار  2002در سال 



 

به میزان قابل توجهی باال است.  نشانه عمدتا  نهادهای قانونیتوسط  حدود مجاز پرتوگیری تعیین شده توسط 

وجود دارد. در بستر اینترنت مجموعه بزرگی از داده ها و توصیه نامه های  در این مقادیر مبنی بر تجدید نظر هایی

 وجود دارد.  در برابر امواج الکترومغناطیس حفاظتی

 

 شناسایی منابع آلودگی

از خارج از ساختمان یافتن محل ورود امواج  یگام بعد ،یمیزان پرتوگیری کل از امواج الکترومغناطیس نییپس از تع

 یب یروترها م،یس یب ی)مثال تلفن ها دنداخل ساختمان غیر فعال شومنابع  الزم است قدم، نیبه عنوان اول است.

لذا به منظور حفاظت . ساختمان به داخل نفوذ می کنندمانده از خارج  یباقامواج ، این امر.( پس از رهیو غ م،یس

)از جمله درها، پنجره مامی مناطق که احتمال نفوذ امواج را ایجاد می کنند، ساختمان در برابر امواج الزم است ت

الزم است اندازه  و ستادهیدر مرکز اتاق ا دیکار نبا نیانجام ا یبراشناسایی شوند.  سقف و کف( ،ها و قاب پنجره ها

را  رینفوذ پذ ناطقم حرکت داده و/ سقف / کف  وارید یکیدر نزدرا آنتن صورت گیرد. جهات گیری در تمامی 

امواج از  انعکاس این. عالوه براستفرکانس متغیر با  پهنای الگوی آنتن دستگاهامر  نیا لی. دلدیریتحت نظر بگ

را  ریطرح ز. می گرددمانع از تشخیص مکان نشتی به صورت دقیق اتاق ها،  خنثی شدن سیگنال درو  سطوح

  !دینیبب

 

 

      HF38BوHF35Cتجزیه و تحلیل فرکانس صوتی 

 گیگا هرتز توسط بسیاری از خدمات 2.7 و مگاهرتز800 بسیاری از فرکانس های مختلف درباند فرکانس بین    

تشخیص منبع امواج الکترومغناطیسی  دستگاه به سیگنال صوتی تجزیه و تحلیل .استفاده می شودمختلف ارتباطی 



 

کار سختی است. اما راه ساده ای که بتوانید در اینجا توصیف سیگنال و نوشتن آن  .فرکانس باال کمک می کند

است که در صفحه اصلی سایت موجود است.  mp3منابع را تشخیص دهید گوش دادن به فایل هایی با فرمت 

 همچنین می توانید به منابع متعدد نزدیک شوید و سیگنال صوتی آن ها را به خاطر بسپارید. 

 

 تعیین سیگنال های غیر پالسی

ن به راحتی نادیده یبنابرا .سیگنال های غیر پالسی به دلیل ماهیتشان نمی تواند به صورت شنیداری شنیده شوند

هرتزی که بلندی آن متناسب  16گرفته می شوند. لذا در این شرایط، دستگاه با ایجاد یک سیگنال تک فرکانس 

ی کنند. آنالیز شنیداری از طریق فیلترهای است با سهمی که از سیگنال کل دارد، این سیگنال ها را تعیین م

 فرکانسی پیشنهاد شده ما راحت تر است. 

 وتحلیل های عمیق تر برای تجزیه

Gigahertz Solutions   پیشنهاد می کند:موارد زیر را 

 ش رنج اندازه گیری تعیین شده دستگاه مورد توجه قرار می گیردبه منظور افزای تضعیف کننده ها:

 به منظور جدا سازی دقیق باندهای فرکانسی سرویس های متفاوت  کانسی:فیلترهای فر

 در فرکانس های پایین تر HFرهایی برای سیگنال های اابز

 ابزارهای   ( TETRA)رادیو و تلیوزیون دیجیتال و آنالوگ و  مگاهرتز 27  برای اندازه گیری سیگنال های باالتراز

HF35CوHFE59   .پیشنهاد می شود 

 گیگا هرتز 10 /گیگاهرتز6تا HFابزار های 

و برخی سیستم های   WLAN, WIMAXازجمله) گیگاهرتز6  باالتر تاحدودبرای تجزیه و تحلبل فرکانس های 

گیگاهرتز 10تا حدود  فرکانس هایبرای پیشنهاد می شود.   HF35Cرادیویی جهتی و رادارهای ناوبری( دستگاه  

HFW59B   .در دسترس است 

 فرکانس های پایینبرای  ابزار



 

جهت ارزایابی میزان  همچنین رادیویی نیست. امواج فرکانسبازه محدود به آلودگی امواج الکترومغناطیسی تنها  

، (دکل های نصب شده در مناطق و برق قدرت ) توزیعخطوط انتقال پایین مانند  های رکانسف محدوده آلودگی در

ارائه استانداردهای حرفه ایی ای با  ابزارهای مقرون به صرفهخطوط حمل و نقل ریلی برقی و هارمونیک های آن 

 .صفحه اصلی ما مراجعه کنیدلطفا برای اطالعات بیشتر به  .می دهیم

 منبع تغذیه/ خاموش شدن خودکار دستگاه 

صورت خودکار ه ب 40از دقیقه دستگاه پس  ،باتری برای محافظت از دارد.دستگاه قرارپشت  محفظه باتری در

 LOWدقیقه می رسد. اندازه گیری ها در شرایط  2به   LOW BATTاین حالت در شرایط  خاموش می شود.

BATT  .تضمین شده نیست 

 ایمنن سازی توسط کارشناس، راه حلی مطمان  

 نهیشود. او گز دییتأ یریتواند با اندازه گ یصنعتگر با تجربه م کیانجام شده توسط  حفاظ یا شیلدینگ یاثربخش

شیلدینگ باید متناسب با حال،  نیوجود ندارد، با ا "روش نیبهتر" ی تحت عنوانروش چیدارد. ه یادیز یها

به طور جامع در صفحه  زشرایط صورت گیرد. تجهیزات و محصوالت شیلدینگ در برابر امواج الکترومغناطیس نی

  است. موجود موضوع نیا بارهدر شتریب لینک های نیهمچن ما پوشش داده شده و یاصل

 نامه : ضمانت

 می دهیم .آنتن و لوارم جانبی ارائه   ساختاری دستگاه، ایصرا درمورد نقماضمانتنامه دوساله 

 آنتن :

است به گونه  بسباربادوام ساخته شده  FR4مواد با پایه  اما با استفاده از اگرچه آنتن نسبتأ ظریف بنظر می رسد 

  ای که در صورت سقوط از روی یک میز آسیبی نبیند. 

. 

 آنالیزر: 

 ضربه پذیر نیست. لذا   و حساس اجزای ظریف باالیتعداد  به علت به علت باتری نسبتأسنگین و آنالیزرخود 

  می گردد. دستگاه گارانتی  منجر به نقض ،هرگونه آسیب

 


