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گیري مراحل کار اندازه

 قبل از اندازه گیري؛ جمع آوري اطالعات ضروري و آماده شدن براي
گیري اندازه

حفاظتی نکات و گیري اندازه صحیح روش رعایت گیري؛ اندازه

و گیري نتیجه و آمده دست به مقادیر بررسی گیري؛ اندازه از پس 
نویسی گزارش

٢



گیري قبل از اندازه

گیري تعیین هدف از اندازه

اطالعات منابع پرتو

اطالعات افراد حاضر در محلاطالعات افراد حاضر در محل

گیري مورد نیاز تعیین تجهیزات اندازه

 حدود استاندارد(تعیین نکات و تجهیزات حفاظتی مورد نیاز(

 چک لیست، فرم(تعیین برنامه و روش کار(
٣



گیري از اندازهقبل 

برنامه و روش کار

چک لیست

مراحل کارمراحل کار

آماده سازي تجهیزات

نکات حائز اهمیت

پایان کار و جمع آوري تجهیزات

گیري فرم اندازه

نتایج

حدودي که باید رعایت شود.



گیري اندازه
جلسه اولیه

گیري آموزش دیده تیم اندازه

آماده سازي تجهیزاتآماده سازي تجهیزات

استفاده از تجهیزات حفاظتی

 طبق چک لیست(اجراي برنامه و روش کار(

 در فرم(ثبت اطالعات(

جلسه نهایی



گیري پس از اندازه
محاسبات الزم

ثبت نتایج

 مقایسه با استاندارد(ارزیابی نتایج(  مقایسه با استاندارد(ارزیابی نتایج(

گزارش

اقدامات اصالحی



(IR)، فروسرخ (UV)فرابنفش  -پرتوهاي نوري

هدف

مشخصات منابعمشخصات منابع

تعداد

ها طول موج

وضعیت نسبت به هم

حفاظ دارد یا خیر؟



 (IR)فروسرخ، (UV)فرابنفش  -پرتوهاي نوري

پرسنل

تعداد

 کنند؟ از چند منبع پرتوگیري می(وضعیت هر یک نسبت به منابع( )کنند؟ از چند منبع پرتوگیري می(وضعیت هر یک نسبت به منابع 

وضعیت تجهیزات حفاظتی موجود براي هر یک

استانداردي که باید رعایت شود

گیري شود هایی که باید اندازه کمیت

مراجعه حتمی به استاندارد



(UV)پرتوهاي فرابنفش 

گیري کمیت مورد اندازه
چگالی یا شدت پرتو، ایرادیانس

  بر عمود سطح واحد از گذرنده انرژي

چگالی یا شدت موثر پرتو، ایرادیانس موثر

پرتو مؤثر )شدت(چگالی =موج طول تاثیر ضریب در پرتو )شدت(چگالی حاصل ضرب

مؤثر هاي )شدت(چگالی مجموع =کل موثر )شدت(چگالی  

  بر عمود سطح واحد از گذرنده انرژي
  یکاي.زمان واحد در پرتو انتشار راستاي

.باشد می مربع متر بر وات آن



(UV)پرتوهاي فرابنفش 

ضرایب تاثیر

باید از استاندارد استخراج شود.

عددي است بین صفر و یک عددي است بین صفر و یک

 نانومتر یک است 270در طول موج.

تر است هاي فرابنفش از یک کم در دیگر طول موج.



(UV)پرتوهاي فرابنفش 

چگالی یا شدت موثر کل
است شده داده زیر جدول در محیط از نقطه سه در پرتو مشخصات. 

در کدام نقطه شدت مؤثر پرتو بیش تر است؟ - الف در کدام نقطه شدت مؤثر پرتو بیش تر است؟ - الف

شدت موثر کل چقدر است؟ -ب

ضریب تاثیر وات بر (شدت
)مترمربع

 طول
)نانومتر(موج

1 5 270

0/3 20 240

0/015 100 310



(UV)پرتوهاي فرابنفش 



(UV)پرتوهاي فرابنفش 
حدود پرتوگیري





(UV)پرتوهاي فرابنفش 
حدود پرتوگیري





(IR)پرتوهاي فروسرخ 
تعریف زاویه فضایی

Ω= A/r2



(IR)پرتوهاي فروسرخ 
گیري کمیت مورد اندازه

  )رادیانس(تابندگی

فضایی زاویۀ واحد در کننده تابش منبع یک سطح واحد از  تابشی توان  
 فضایی زاویۀ واحد در سطح واحد از شده خارج شار معادل تابندگی . فضایی زاویۀ واحد در سطح واحد از شده خارج شار معادل تابندگی .

 بین سیستم در آن یکاي.شود می تعریف نور منبع براي تابندگی .است
.است استرادیان بر مترمربع بر وات )SI( ها یکا المللی
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(IR)پرتوهاي فروسرخ 

طریقه تعیین تابندگی

:کنید زیرعمل ترتیب به

گیري اندازه نظر مورد نقطه در  بعد صفحه شکل شرایط با را یاچگالی شدت گیري اندازه نظر مورد نقطه در  بعد صفحه شکل شرایط با را یاچگالی شدت 

.(E)کنید

یا رادیانس زیر بافرمول L کنید محاسبه را.

L=E.4r2/πF2

جاي به اگر فوق درفرمول E مقدار گیرد، قرار موج طول یک در شدت L 
  .شود می محاسبه موج طول همان در
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(IR)پرتوهاي فروسرخ 
گیري کمیت مورد اندازه

موثر، )رادیانس(تابندگی Leff

L، موج طول در تابندگی λ

∑
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   RLLeff
L، موج طول در تابندگی λ

R(λ)موج طول ناکی خطر ،ضریب λشبکیه براي  

1λ 2 وλ، دست به ها آن بین موثر تابندگی که است هایی موج طول 
.آید می

 بر مترمربع بر وات یکاها المللی بین سیستم در موثر تابندگی یکاي 
.است استرادیان



(IR)فروسرخ پرتوهاي 
حدود پرتوگیري





(IR)پرتوهاي فروسرخ 





(IR)پرتوهاي فروسرخ 
حدود پرتوگیري





(IR)پرتوهاي فروسرخ 

تعیین زاویه دید منبع

α، نور، منبع رویت زاویهrو منبع از چشم فاصله DL   و منبع از چشم فاصلهنور، منبع رویت زاویه ، متوسط بعد L   متوسط بعد 

.است نور منبع

r

D
L



(IR)فروسرخ  - (UV)پرتوهاي فرابنفش 

گیري تجهیزات اندازه

رادیومتر

اسپکترورادیومتراسپکترورادیومتر



(IR)فروسرخ  - (UV)پرتوهاي فرابنفش 

اسپکترورادیومترها

 اندازه گیري چگالی پرتو در هر طول موج؛

تهیه طیف؛تهیه طیف؛

شدت و شدت موثر هر دو قابل تعیین؛

معموال بسیار گران قیمت؛

نیاز به آموزش براي کاربرد دستگاه؛

دقت بسیار خوب.



(IR)فروسرخ  - (UV)پرتوهاي فرابنفش 

رادیومترها

محدوده هاي در پرتو چگالی اندازه گیري   
موج؛ طول شده ي تعیین پیش از

موثر؛ شدت یا شدت موثر؛ شدت یا شدت

اسپکترورادیومترها؛ از تر ارزان قیمت

اسپکترورادیومترها؛ از ساده تر کاربرد

ولی -اسپکترورادیومترها از کمتر دقت 
.عمل در کافی دقت داراي عموما



(IR)فروسرخ  - (UV)پرتوهاي فرابنفش 

تجهیزات حفاظتی

عینک

دستکشدستکش

ماسک صورت



(IR)فروسرخ  - (UV)پرتوهاي فرابنفش 

ها به همراه  گیري در اغلب اندازه ها به همراه  گیري در اغلب اندازه
گیري   داشتن یک وسیله اندازه
!طول ضروري است



پرتوهاي رادیویی
هدف

مشخصات منابعمشخصات منابع

تعداد

ها فرکانس

 هموضعیت نسبت به

حفاظ دارد یا خیر؟



پرتوهاي رادیویی
پرسنل، مردم

هاي مردم تعداد پرسنل، گروه

 کنند؟ از چند منبع پرتوگیري می(وضعیت هر یک نسبت به منابع( )کنند؟ از چند منبع پرتوگیري می(وضعیت هر یک نسبت به منابع 

 ندارندحفاظتی تجهیزات!

استانداردي که باید رعایت شود

گیري شود هایی که باید اندازه کمیت

مراجعه حتمی به استاندارد



پرتوهاي رادیویی

!گیري کامالً تخصصی است اندازه

احتمال آسیب دیدن افراد هست!

احتمال آسیب دیدن تجهیزات هست!

رادیویی، هاي سیستم و منابع خصوصیات به کامالً باید 
 و ها آنتن به مربوط محاسبات ها، آن انتشار نحوه و امواج
!داشت تسلط امواج



پرتوهاي رادیویی

گیري هاي مورد اندازه کمیت

مگاهرتز 300تر از  هاي کم درفرکانس

E )ولت بر متر (و H)آمپر بر متر( E )ولت بر متر (و H)آمپر بر متر(

مگاهرتز 300تر از  بیشهاي  درفرکانس

E )ولت بر متر (یا H )آمپر بر متر ( یاS )وات بر متر مربع(



پرتوهاي رادیویی
حدود پرتوگیري

مراجعه به استاندارد

جزئیات زیاد

مراجعه به ضوابط کار با پرتوهاي رادیویی و مایکروویو



پرتوهاي رادیویی
مردم  -حدود پرتوگیري

زمان متوسط  
)دقیقه(گیري 

S(W/m2)H(A/m)E(V/m)Frequency

6---0.73/f870.3-1 MHz

٣٤

6---0.73/f87/f1/2 1-10 MHz

620.0732810- 400 MHz

6f/2000.0037f1/21.375f1/2400-2000 MHz

6;
f>10GHz:68/f1.05

100.16612-300 GHz



پرتوهاي رادیویی
پرتوکاران -حدود پرتوگیري

زمان متوسط  
)دقیقه(گیري 

S(W/m2)H(A/m)E(V/m)Frequency

6---1.6/f6100.3-1 MHz

6---1.6/f610/f1-10 MHz

٣٥

6---1.6/f610/f1-10 MHz

6100.166110- 400 MHz

6f/400.008f1/23f1/2400-2000 MHz

6; 
f>10GHz:68/f1.05

500.361372-300 GHz



پرتوهاي رادیویی
مانیتور محیطی  دستگاه 



پرتوهاي رادیویی
انواع دستگاه هاي اندازه گیري



پرتوهاي رادیویی
انواع دستگاه هاي اندازه گیري



پرتوهاي رادیویی
انواع دستگاه هاي اندازه گیري

گیري  هاي مخصوص اندازه پروبE  وH فرق دارد.



پرتوهاي رادیویی
انواع دستگاه هاي اندازه گیري

گیري  هر دستگاهی براي اندازه گیري  هر دستگاهی براي اندازه
!مناسب نیست



پرتوهاي رادیویی

گیري کالیبراسیون تجهیزات اندازه

معموالً ساالنه

بر اساس راهنماي سازنده

بعد از تعمیرات



پرتوهاي رادیویی

هاي ترکیبی میدان

زمان در محیط موجود است چند فرکانس هم.

ترین حد  تر از کم مقدار کل اندازه گیري شده در یک بازه فرکانسی کم
.در آن بازه فرکانسی                     حد رعایت شده است

در غیر این صورت:



)ادامه(میدان مختلط 
باشد برقرار باید زیر فرمول مختلط میدان در.

=f ها آن در که هایی فرکانس   
GHz

fR
300

1   ها آن در که هایی فرکانس

.است شده گیري اندازه میدان   

=Rf در آن حد به شده گیري اندازه میدان شدت نسبت مربع 

یا f فرکانس

=Rf فرکانس در آن حد به شده گیري اندازه توان چگالی نسبت f

٤٣





KHzf

fR
300

1



پایانپایان


