آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﺘﻦ ﻧﺪارد ،ﺿﺮرﻫﺎی آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری و ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری روﻧﺪ رو
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان از آﻧﺘﻦ دﻫﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در
ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ  BTSدر ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﮐﻨﺎر ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد  BTSﻫﺎ و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و از
زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل از ﺟﻤﻠﻪ  ICNIRPﯾﺎ  FCCﺑﺮای
ﻣﯿﺰان ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺠﺎز دﮐﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ،ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮ از اﻣﻮاج  RFﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  RFﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  20وات
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻮرد دﮐﻞ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ  500وات و ﺑﺮای دﮐﻞ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ  300ﻫﺰار

وات ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد،
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ
ً
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﮐﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺎﺻﻠﻪ«،
»ﻣﯿﺪان ﻧﺰدﯾﮏ« و »ﻣﯿﺪان دور« ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺷﺪت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﻣﯿﺪان دور ،ﺑﺎ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ روﺑﺮوی آﻧﺘﻦ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ
ﻣﻌﮑﻮس دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ً
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻی  BTSﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺗﻮان ﮐﻠﯽ آن ﺑﻪ
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺗﻐﺮات ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻮان )وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﺷﺪت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )وﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ( در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ )ﻣﺘﺮ(
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﺪان دور آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﺪن ﮐﺎرﺑﺮ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﯿﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﺼﻒ ﺗﻮان

ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮی در ﻣﺠﺎورت ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﻣﯿﺪان ﻧﺰدﯾﮏ وﺿﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ

ﺟﺬب« ﯾﺎ  SARﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال« اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )(FCC
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﺢ  SARرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1.6وات ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ  SARﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ  cnetﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت رده ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ اول ﺑﺎ رﻗﻢ  1.53وات ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺑﻪ  Droid Maxxﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮروﻻ و ﮐﺎﯾﻮﺳﺮا ،ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی از ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﻤﺎرت

ﻓﻮن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع »ﻓﺎﺻﻠﻪ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
 ،SARﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  1ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی از ﺑﺪن ﯾﺎ ﺳﺮ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻓﺎﻧﺘﻮم«
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز
ﻧﮑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ،آن را ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی از ﺑﺪن ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ،اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧﯿﺰ
آن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز وﺟﻮد دارد.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ

ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  1800ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ  1و در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  900ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ  2وات ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  1ﻣﯿﻠﯽ وات ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﻮق ﮐﻪ »ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ« ﯾﺎ  APCﻧﺎم دارد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و
ﺳﻄﺢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ،وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،

ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ GSM
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آن )ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ( ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻮان  2وات ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑﻪ  2.5ﻣﯿﻠﯽ وات ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺷﺒﮑﻪ  GSMاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺖ  ،Handoverﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﻦ دو آﻧﺘﻦ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮق از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﺘﻦ ،ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت آن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ً
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ،از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،از  0.01ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ  27.37در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی  ،BTSﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ،اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ دﯾﮕﺮ از ﻣﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر
ﺑﯿﺎﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه آن

روی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﻃﺒﻖ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮی از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﮐﻞ ﻫﺎی  BTSارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه/ﮔﯿﺮﻧﺪه روی  BTSدر ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و دﻗﯿﻘﺎً روﺑﺮوی اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻫﻤﺠﻮارش اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ

ﮐﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﯿﺪان ﻧﺰدﯾﮏ  EMFاز ﺧﻮد ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻀﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﯾﺎ ﺑﺪن
ﻣﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ ،رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو راه ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ .روش اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﻋﻮض ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺑﺪن ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آن را در
ﺟﯿﺐ ﻗﺮار ﻧﺪاده و درون ﮐﯿﻒ ﺟﺎی دﻫﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ از ﻫﻨﺪزﻓﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻢ.

اﻣﺎ روش دوم ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮی را در درازﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺳﺖ .دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﻮی ﺗﺮ ،ﻓﻨﺎوری ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ  APCدر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و
ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﺘﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  BTSﻫﺎی اﻃﺮاف ،ﺗﺪاﺧﻞ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از  BTSﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻀﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮآوردن دﮐﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﻋﺎدت ﻧﮑﺮده
اﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دﮐﻞ ﻫﺎی
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

