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 ما ھو الھاتف الخلیوي؟

 

 
مزیج من أفكار الھاتف والرادیو. 

 
موجات رادیویھ متطورة جدا 



.ў یس��تخدم إلج��راء مكالم��ات الھ��اتف النق��ال عب��ر منطق��ة جغرافی��ة

واسعة،  مستفیدا من قبل العدی�د م�ن الخالی�ا العام�ة، مم�ا یت�یح 

                                                .للمستخدم أن یحملھ

.џ وتلق��ي المكالم��ات الھاتفی��ة ع��ن طری��ق االتص��ال  االتص��الیمك��ن

بالش����بكة الخلوی����ة المقدم����ة م����ن قب����ل مش����غل ش����بكة للھ����اتف 

 .  المحمول

.ѣإرسال واستقبال ترددات الرادیو الستخدامھا بالتواصل                             .



 أول نظام ھاتف المحمول

محطة واحدة  ذات قدره 
.عالیھ لجمیع المستخدمین  

 

 منطقھ التغطیھ الكاملة

 نظام ھاتف العادي

 اتصال سلكي



 مفھوم الخلویة
.              لالتصالتكانت الفكرة األساسیة التي أدت إلى نظام الیوم . ۱  

عدة محطات ذات طاقة أقل تزود مستخدمي الھاتف النقال بخدمة داخل . ۲

مستخدما عملیة التحول إلى المحطات المجاورة  واسعھمنطقة تغطیة 

.                                                         خالل حركة المستخدمین

                        
 



دینة بدال من محطة واحدة أساسیة تغطي المدینة بأكملھا، فقد تم تقسیم الم.۳

.إلى خالیا أو مناطق تغطیة أصغر  

كل من ھذه الخالیا تغطي مساحھ  أصغر و لدیھا محطة خاصة بھا  ذات  . ٤

.طاقة أقل  



مستخدمي الھواتف في خلیة واحدة یمكنھم التواصل مع المحطة . ٥

. الخلیھاألساسیة  في     

 

. كیلومتر ۲٦كل خلیة عادة على بعد . ٦  

 

 



THE FIRST CELL PHONE 
 DYNATAC 8000X المنتج أسم•

 ۱۹۷۳ عام في موتوروال من كوبر مارتن الدكتور صنعھ الذي•

 ۱۹۸۳ عام تجاریا نشر•

  قطعة ۲۰۰۰ األسواق في طرح•

 غرام كیلو ۲ یزن•

 فقط رقم ۳۰ حفظ یستطیع•

 تشحن لكي ساعات عشر البطاریة تحتاج•

 فقط واحدة لساعة التكلم یمكن•

 $ ۳۹۹٥ كلفتھ•
 
 





 تأثیر الھاتف المحمول



 یتم تعریف نسبة االمتصاص النوعي بأنھ كمیة الطاقةالممتصھ

 )الترددات الرادیویھ (

كغم وھو أفضل وحدة قیاس لكمیة /  واطویقاس في . لكل وحدة كتلة 

 الطاقة التي یمتصھا الجسم أثناء استخدام الھاتف المحمول

في أمریكا أي ھاتف . یعتبر ھذا أحد صمامات األمان للھواتف النقالة

 .لكل غرام من األنسجةكلغم  /واط ۱٫٦أن یتجاوز  محمول ال یمكن 

 كلغم لكل عشره غرام من /واط ۲األوروبیون یستخدمون  قیمة

  .االنسجھ

Specific Absorption Rate (SAR) 





تأثیر اإلشعاع 

 ھناك جزء من موجات الرادیو المنبعثة من سماعة الھاتف المحمول

 .یمتصھا رأس اإلنسان

 موجات الرادیو المنبعثة من جھاز الھاتف)GSM( یمكن أن یكون لھا

، بینما الھواتف التماثلیة  في الوالیات المتحدة  واط ۲طاقة مقدارھا  

 .واط ۳٫٦تكون قوة اإلرسال القصوى ھي  

 المقیاس األفضل ھو معدل االمتصاص النوعي، والذي یقیس قوة

 .امتصاص الموجات الرادیویھ  من قبل الجسم البشري



التأثیرات الحراریة 

النموذجي الرقمي الخلوي الھاتف )(GSMاألقصى الحد متوسط على یعمل  الذي 

 / واط ۱،٥-۰،٥ حوالي SAR إلى یؤدي قد (W) واط ۰.۲٥ حوالي من الطاقة إلنتاج

 .األنسجة من غرام لكل أعلى متوسط بمعدل كجم

األقصى الحد( الدماغ في طفیف حرارة درجة ارتفاع مع ھذا یرتبط ما وكثیرا C) 

۰.۱º) (؛۱۹۹٥ نر وجوي أندرسون VYBORG 1997۱۹۹۹ وآخرون لیھوین فان ؛(. 

ھذا في موضح ھو كما االتصال مدة طول مع یزداد الحرارة درجة في االرتفاع ھذا 

 البیاني الرسم
 :مالحظة

 القلیلة الدقائق في للغایة طفیف ھو الحرارة درجة ارتفاع•

 .األولى

 دقیقة ۱٥ حوالي في حاد بشكل یرتفع ثم•

ا ت ة ا ا ة ز  ذلك  ك  ت



DIELECTRIC HEATING 



حاجز الدم في الدماغ 

الھواتف النقالة تفتح حاجز 
 الدماغ  الدم في الدماغ 





السرطان وأورام المخ 



التأثیرات االدراكیھ 

فرط الحساسیة الكھرومغناطیسیة 

من لعینھ معین لفعل االستجابة تأخیر أو سرعة إن على الدراسة أكدت 

 یزید GSMالخلوي الھاتف  من رادیویھ موجات إلى تعرضوا الذي األشخاص

 .لھ تعرضھم زاد كلما سیئة بصورة األداء على التأثیرات من

 ووخز حرق من بدءا االستعمال، وبعد أثناء محددة غیر األعراض من العدید

 وفقدان والدوخة، النوم، واضطرابات والتعب، واألطراف، الرأس جلد الحساسیة

 بالضیق، والشعور والصداع، الذاكرة، ،ضعف الفعل رد وأوقات العقلي، االھتمام

 وقد .الھضمي الجھاز اضطرابات إلى ،)القلب خفقان( القلب دقات انتظام عدم

 الموجات إلى أیضا تعزى األعراض ھذه كل أن منشوره  تقاریر  في لوحظ

 الكھرومغناطیسیة



تأثیرات الجینات الوراثیة 

تأثیرات النوم والتخطیط الدماغي 
 )المخ إلى الدم تدفق  منطقھ( rCBF النوم، و االستیقاظ عند الدماغي التخطیط دراسة تم وقد

 غالبیة وجد ولقد اآلن، إلى سنوات عشر لمدة RF لل تعرضوا األشخاص من لعینھ  بالنسبة

 .التأثیر أشكال من شكال اآلن حتى  الدراسات ھذه نشرت التي الصحف

 المني من المختبر في عینات إخضاع طریق عن ۲۰۰۹ عام في األسترالیة األبحاث أجریت

  ۲۷.٥_۰.٤من (SAR)المحددة االمتصاص ومعدالت غیغاھرتز، ۱.۸  تردد ذو إلشعاع البشري

W/kg زیادة بین عالقة وجود أظھرت SAR في والحیویة الحركة على القدرة وانخفاض 

 .النووي الحمض تفتیت ،زیادة DNA قاعدة تكوین تحفیز و األكسدة، وزیادة المنویة، الحیوانات



 كثافة عظم الورك 

 انخفاض لدیھم البطون على األحزمة قرب المحمولة ھواتفھم روتیني بشكل یرتدون الذین الرجال

 وفقا ،(BMD)الورك عظام في المعادن كثافة في انخفاض و (BMC)العظام في المعادن محتوى

 الكھرومغناطیسیة  اإلشعاعات  ان وجد وقد .األرجنتین مندوزا، كویو، الوطنیة الجامعة من لدراسة

 .العظام قوة في االنخفاض سبب ھي



التأثیر على القلب 
وتشیر الدراسات إلى أن قوام ھذه الموجات  لن یؤثر على ضربات القلب العادیة أو وظیفة. 

یمكن أن یمثل خطرا مع جھاز تنظیم ضربات القلب وھو مزروع، أو جھاز مماثل. 

 المشاكل األكثر احتماال أن تنشأ عندما أجھزة ضبط نبضات القلب وأجھزة تنظیم ض�ربات القل�ب

 .یتم برمجتھا أو إعادة تعیینھا من قبل العاملین في المجال الطبي

 یفضل  بأن تبقي الھواتف المحمولة ومشغالت الوسائط ما ال یقل عن ستة بوصات م�ن الجھ�از

 .المزروع



قد تتداخل موجات الھواتف المحمولة مع أجھزة ضبط 
 نبضات القلب



المخاطر الصحیة للمحطات 



  إجراءات وقائیة











•DO NOT SLEEP WITH MOBILE PHONE 

UNDER THE PILLOW 





•Prefer SMS over calls 





 تجنب العیش بالقرب من أبراج الھاتف المحمول•
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THANK YOU 
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