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 پرتوهای غیر یون ساز – 2  



 پرتوهای یون ساز 
 

کْتبٍ ثظیبر هْج طْل یب ّ ثبال  فزکبًض  داػتي علت ثَ طبس یْى پزتُْبی 

 هْج طْل ّ دٌُذ اًجبم یًْظبسی عول هیتْاًٌذ ّ ُظتٌذ کبفی اًزژی دارای

 آًِب اًْاع اس. دارد اداهَ ُزتش کبتزیلیْى یک تب چِبرهیلیبرد اس آًِب

 اػعَ ّ گبهب پزتُْبی ّ  X پزتْ یب رًّتگي پزتْ ثٌفغ، هبّراء پزتُْب

 کیِبًی



 پرتوهای غیر یون ساز 

ثظیبر هْج طْل یب ّ پبییي  فزکبًض  داػتي علت ثَ طبس غیزیْى پزتُْبی 

 طْل ّ دٌُذ اًجبم یًْظبسی عول ًویتْاًٌذ ّ ًیظتٌذ کبفی اًزژی دارای ثلٌذ

 هیلیبردتبچِبرهیلیبرد دّ اس ّ هیلیبرد دّ ّتب ػزّع ُزتش پٌجبٍ اس آًِب هْج

 ، هبکزّّیْ ، لیشر ، قزهش هبدّى ی پزتُْب آًِب اًْاع اس. دارد اداهَ ُزتش

 دّ تب پٌجبٍ هْج طْل ثیي تلْیشیًْی ّ رادیْیی ، ( قْی فؼبر )هیکزّّیْ

   ُزتش هیلیبرد چِبر تب دّ هْج طْل ثیي هزئی پزتُْبی ّ ُزتش هیلیبرد



 پرتوهای ماوراء بنفش
 کْتبُتزیي ّ   X پزتُْبی هْج طْل ثشرگتزیي ثیي کَ پزتُْب، اس ثخغ آى

 ػٌبختَ ثٌفغ هبّراء ًبحیَ ثعٌْاى دارد قزار هزئی طیف هْجِبی طْل

 : هیؼْد تقظین ًبحیَ طَ ّثَ هیؼْد

 A هْجِبیی طْل ثب تبریک ًْر یب ًشدیک ثٌفغ هبّراء یب ثلٌذ هْج طْل یب 

  دارد اداهَ ًبًْهتز 320 تب ّ ػزّع ًبًْهتز 400 اس کَ

 B طْل ثب طْساى آفتبة پزتْ یب هتْطظ ثٌفغ هبّراء یب هتْطظ هْج طْل یب 

  دارد اداهَ ًبًْهتز 280 تب ّ ػزّع ًبًْهتز 320 اس کَ هْجِبیی

 C طْل ثب کغ هیکزة پزتُْبی یب دّر ثٌفغ هبّراء یب کْتبٍ هْج طْل یب 

 ًبًْهتز 280 اس کوتز هْجِبیی

   



 پرتوهای ماوراء بنفش
 هٌبثع تْلیذ: 

 (ثشرگتزیي هٌجع هْلذ ) پزتُْبی خْرػیذی                 

 چزاغِب                 

 (هٌبثع ًْراًی اس ًْع تخلیَ ای  )فلئْرطٌتِب                 

 (ثَ هیشاى ّطیع ) عولیبت جْػکبری                 

 هؼعلِبی پالطوب                 

 لیشرُب                
           

           



 پرتوهای ماوراء بنفش

 اثزات ثیْلْژیکی: 
 ًبًْهتز  297ًبًْهتز ، حذاکثز تبثیز در  320سیز : طْختگی پْطت 

 ًبًْهتز  320سیز : آثبر طزطبًشائی 

 حظبطیت ثَ ًْر 

 ًبًْهتز 228حذاکثز تبثیز در : ّرم هلتحوَ چؼن ّ کلفت ػذى ثؼزٍ 

 ًبًْهتز  320ثبالتز اس : اثز فلئْرطبًض 

 ًبًْهتز  254حذاکثز تبثیز در : اثز ثبکتزی کؼی 

ًبًْهتز  160ًبًْهتز تجشیَ اکظیژى ّ تْلیذ اسى ،سیز  250سیز : آثبر غیز هظتقین 

 تجشیَ است ّ تْلیذ اکظیذُبی است 

 



 پرتوهای ماوراء بنفش
 هقبدیز حذ توبص ػغلی: 
 

 (  چگبلی کل ػبر تبثؼی ) دّس جذة ػذٍ   

 یک هیلی ّات ثز طبًتیوتز هزثع 

 ثبًیَ ّ ثیؼتز اس آى 1000ثزای هذت پزتْ گیزی 

 

 
 (358، صفحَ  1382کتبة حذّد توبص ػغلی عْاهل ثیوبریشا ، هعبًّت ثِذاػتی داًؼگبٍ علْم پشػکی ایزاى ،: هزجع ) 

 



 پرتو مادون قرمز 
 

ًبًْهتز ثَ ثبال حذّد اًزژیِبی هبدّى قزهش را تعییي  400طْل هْجِبی اس 

 :هیکٌٌذ ّ ثَ ًْاحی سیز تقظین هیگزدد 

 A ػزّع ًبًْهتز 400 اس کَ هْجِبیی طْل ثب ًشدیک قزهش هبدّى پزتْ یب 

  دارد اداهَ ًبًْهتز1400 تب ّ

 B ػزّع ًبًْهتز1400 اس کَ هْجِبیی طْل ثب دّر قزهش هبدّى پزتْ یب ّ 

  دارد اداهَ ًبًْهتز هیلیًِْب تب

 

 



 پرتو مادون قرمز 
 هٌبثع تْلیذ: 

 (ثشرگتزیي هٌجع هْلذ ) پزتُْبی خْرػیذی                 

 ثخبریِبی داغ                  

 فلشات هذاة                  

 (ثَ هیشاى ّطیع ) عولیبت جْػکبری                  

 هؼعلِبی پالطوب                  

 لیشرُب                  

 



 پرتو مادون قرمز 

 اثزات ثیْلْژیکی: 

 
طْختگی سّد رص پْطت ، گظتزع اعصبة هٌجظظ کٌٌذٍ هبُیچَ  -1

  :ّهْیزگِب، افشایغ هبدٍ رًگی در سیز ثؼزٍ پْطت 

 ًبًْهتز 1500سیز                                

 

 ًبًْهتز 1500ثبالتز اس  : آطیت هشهي در عذطی چؼن  - 2

 



 پرتو مادون قرمز 
 هقبدیز حذ توبص ػغلی: 

 

 پزتْگیزی اس اػعَ هبدّى قزهش در هحیطِبی خیلی گزم 

 دٍ هیلی ّات ثز طبًتیوتز هزثع 

 ثبًیَ ّ ثیؼتز اس آى 1000ثزای هذت پزتْ گیزی 

 

 

 
 ( 355، صفحَ  1382کتبة حذّد توبص ػغلی عْاهل ثیوبریشا ، هعبًّت ثِذاػتی داًؼگبٍ علْم پشػکی ایزاى ،: هزجع )              



 میدانهای مغناطیسی
 

 هیؼْد ظبُز الکتزیکی جزیبى یک حضْر در هغٌبطیظی هیذاى یک ُویؼَ

 . ُظتٌذ حزکت حبل در الکتزیکی ثبرُبی ّقتیکَ یعٌی

 . دارد ( اطتبتیک ) طبکي هغٌبطیظی هیذاى : اطت هظتقین جزیبى ّقتی   

  . دارد ّجْد هغٌبطیض الکتزّ هیذاى : اطت هتٌبّة جزیبى ّقتی   



 میدانهای مغناطیسی
 هٌبثع تْلیذ: 

 

 جزیبى هظتقین یب ّلتبژ هظتقین 

 

 جزیبى هتٌبّة اس خطْط اًتقبل ًیزّ 

 



 میدانهای مغناطیسی
 اثزات ثیْلْژیکی: 

 
 ایجبد ّتجوع گزهب در ثذى  :جزیبًِبی ادی  -1

 

 دیذى حلقَ ُب ی ًْری در ٌُگبم فؼزدى چؼوِبی ثظتَ : پذیذٍ فْطفي  – 2

 

 ایجبد لکَ ُبی داغ در اهتذاد تیزٍ پؼت ّ یب ًشدیک کؼبلَ راى –3

 

 



 میدانهای مغناطیسی
 هقبدیز حذ توبص ػغلی: 

 

 توبطِبی ػغلی عبدی 

 گْص در رّس  600هیلی تظال هعبدل  60توبم ثذى ثزای 

 گْص در رّس  6000هیلی تظال هعبدل  600دطتِب ّ پبُب ثزای 

 
 

 (316، صفحَ  1382کتبة حذّد توبص ػغلی عْاهل ثیوبریشا ، هعبًّت ثِذاػتی داًؼگبٍ علْم پشػکی ایزاى ،: هزجع )              

 


