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 »بسمه تعالی «
 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 نشر وظیفه تعیین، تدوین و    است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی 

ای فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی،            تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون ه         

سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و             . پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد        

تولیدکنندگان : انه صاحبان حق و نفع شامل     مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصف                

پیش نویس استانداردهای ملی جهت       .،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد                  

ی نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در کمیته مل                       

 .چاپ و منتشر می شود) رسمی( مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از                       

بدین ترتیب استانداردهایی   .  عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد      طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به           

تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل           )) 5((ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره                

 .میگردد به تصویب رسیده باشد

لی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن            مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اص        

تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی                        

 .استفـاده می نماید

ت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان،              مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعای          

حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از                      

 بازارهای بین المللی برای محصوالت      مؤسسه می تواند به منظور حفظ     . استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید        

 .کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و        

فیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد            گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کی     

اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                         

ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل        . ها نظارت می نماید   گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آن           

سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می                        

 .باشد
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 پیش گفتار
کمیسیون های مربوط تهیه و        که پیش نویس آن توسط      " حدود پرتوگیری  –پرتوهای غیریونساز   "استاندارد  

  مورد   10/3/85ده در یکصد و بیست و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ                 تدوین ش 

  قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و           3تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده            

 .ی شود  به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر م1371تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات                       

استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این           

بنابراین برای . ط مورد توجه قرار خواهد گرفت    استاندارد ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو          

 .مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد                         

 .های صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شودامکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشور

 : منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است
 

1. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection. Guidelines on 
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Health physics. Volume 73, Number 3, 1997. 

2. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection Guidelines on 
Limits of Exposure to Static Magnetic Fields. Health Physics Volume 66, Number 
1994. 

3. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 
Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and 
Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics Volume 74, Number 4, 
1998. 

4. International Commission on Non-ionizing Radiation Potection. Guidelines on 
Limits of Exposure to Ultraviolet Radiation of Wavelengths Between 180 mn and 
400 nm (Incoherent Optical Radiation). Health Physics Volume 87, Number 2, 
2004. 



 
 
 

5. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection. Interim 
Guidelines on Limits of Human exposure to Airborne Ultrasound. Health Physics 
Volume 46, Number 42, 1984. 

6. International Non-ionizing Radition Committee of the International Radiation 
Protection Association (IRPA/INIRC). Proposed Change to the IRPA 1985 
Guidelines on Limits of Exposure to Ultraviolet Radiation. Health Physics 
Volume 56, Number 6, 1989. 

7. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection. Review of 
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Protection. Health Physics. Volume 49, Number 6, 1985. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  حدود پرتوگیری–پرتوهای غیریونساز 

 ف هد  1
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حدود پرتوهای غیریونساز به منظور اعمال حفاظت کافی در برابر اثرات                   

 .بیولوژیکی زیانبار و قطعی است، که تاکنون برای این پرتوها شناخته شده است

 دامنه کاربرد  2
همچنین کلیه ی مراکزی که از     . غیریونساز ملزم به  رعایت این استاندارد می باشند       کلیه ی مراکز کار با پرتوهای       

پرتوهای غیریونساز به هرنحو استفاده می کنند باید شرایط استقرار تأسیسات را به گونه ای فراهم کنند که این                    

 .استاندارد رعایت شود

این حدود برای پرتوگیری    . نظر گرفته می شود حدود پرتو برای پرتوگیری  شغلی و پرتوگیری مردم، جداگانه در          

 .پزشکی قابل اعمال نیست

رعایت این استاندارد برای تضمین کیفیت کاالهای تولیدکننده پرتوهای غیریونساز کافی نیست و باید                        

 .استانداردهای مربوط به تولید آن ها نیز رعایت شود

 .رای لیزرها باید استاندارد خاص لیزر رعایت شوداین استاندارد برای منابع نوری لیزری کاربرد ندارد و ب

 اصطالحات و تعاریف 3
 :یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود/در این استاندارد  اصطالحات و

    1اثرات قطعی  3-1

 .اثراتی از پرتو است که قطعاً در اثر پرتوگیری در میدان های باالتر از آستانه معینی ظاهر می شود

  2اکتاو  3-2

است به نحوی که فرکانس باالیی محدوده، دو برابر کمترین فرکانس آن محدوده            ) بسامد(یک محدوده فرکانس    

 .باشد

 
 

                                                      
1-Deterministic effects 
2-Octave band 



 
 
 

  1پرتو  3-3

 .رجوع شود به تعریف پرتوهای غیریونساز

 2پرتو دریافتی  3-4

 بین المللی  نسبت انرژی تابشی داده شده به جزئی از یک سطح به مساحت آن جزء است و یکای آن در سیستم                    

 .یکاها، ژول بر مترمربع می باشد

 3پرتوگیری  3-5

پرتوگیری را می توان به صورت پرتوگیری      . عمل یا شرایط قرار دادن یا قرارگرفتن در معرض تابش پرتو است            

 .عادی یا بالقوه و یا به صورت پرتوگیری شغلی، پزشکی و مردم طبقه بندی نمود

  4پرتوگیری پزشکی  3-6

به استثنای ( بیمار به واسطه تشخیص یا درمان در پزشکی و دندانپزشکی و همچنین پرتوگیری افرادی                پرتوگیری

که داوطلب مراقبت یا پرستاری بیمار هستند و یا پرتوگیری افرادی که داوطلب شرکت در برنامه                     ) کارکنان

 .تحقیقاتی پزشکی می باشند، است

 

  5پرتوگیری شغلی  3-7

 . هنگام کار، استپرتوگیری کارکنان به

 6پرتوگیری طبیعی  3-8

 .پرتوگیری ناشی از منابع طبیعی پرتو، است

 7پرتوگیری عادی  3-9

پرتوگیری قابل انتظار در شرایط عادی کار با منابع یا تأسیسات با در نظرگرفتن پرتوگیری ناشی از سوانح جزئی                   

 .قابل کنترل، است

                                                      
1- Radiation 
2- Radiant exposure 
3- Exposure 
4- Medical exposure 
5- Occupational exposure 
6- Natural exposure 
7- Normal exposure 



 
 
 

  1پرتوگیری مردم  3-10

پرتوگیری مردم  . نیز پرتوگیری افراد جامعه ناشی از فعالیت های پرتوی و منابع مجاز است            پرتوگیری طبیعی و    

 .شامل پرتوگیری شغلی و پزشکی نمی باشد

  2پرتو گیری دریافتی مؤثر  3-11

 . در مدت زمان پرتوگیری می باشد ) رجوع شود به تعریف چگالی مؤثر پرتو (چگالی مؤثر پرتوحاصل ضرب 

  3 غیریونسازپرتوهای  3-12

این پرتوها شامل پرتوهای الکترومغناطیسی که انرژی یک        . پرتوهایی که قادر به یونسازی در بدن انسان نیستند         

 .فوتون آنها برای یونسازی کافی نیست و پرتوهای مکانیکی صوتی و فراصوتی است

 4تابندگی  3-13

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

یکای آن در سیستم     . تابندگی برای منبع نور تعریف می شود       . واحد سطح در واحد زاویۀ فضایی می باشد         

 . وات بر مترمربع بر استرادیان است)SI(بین المللی یکا ها 

 5تابندگی مؤثر  3-14

 : تابندگی مؤثر از طریق فرمول زیر محاسبه می شود

 )1( 

 :که در آن

Lλ = تابندگی در طول موج λ؛ 

R (λ)=                 ضریب خطرناکی طول موج برای شبکیه و با در نظرگرفتن حساسیت شبکیه به طول موج های مختلف 

 تعیین می شود؛

∆λ =  طول موج متوالی که در آن ها فاصله دوLλدو طول موج اندازه گیری می شود و یکای آن، نانومتر است؛ و  

λ1 و λ2 =طول موج هایی که تابندگی مؤثر بین آن ها به دست می آید . 

                                                      
1- Public exposure 
2- Effective radiant exposure 
3- Non-ionizing radiation 
4- Radiance 
5- Effective radiance 

 .
2λ

1

 .RLeffL
λ

λλ λ∆=



 
 
 

 .یکای تابندگی موثر در سیستم بین المللی یکا ها وات بر مترمربع بر استرادیان است

 1تراز فشار صوت  3-15

 :کمیتی است که از فرمول زیر محاسبه می شود

 )2(          
rr I
I

log=
P
P

log=SPL   1020 

 :که در آن

P =  ؛)رجوع شود به تعریف فشارصوت(فشار صوت 

Pr =  ؛)رجوع شود به تعریف فشارصوت مبنا(فشار صوت مبنا 

I =  ؛ و)رجوع شود به تعریف شدت صوت (شدت صوت 

Ir =  رجوع شود به تعریف شدت صوت مبنا(شدت صوت مبنا.( 

  2چگالی  پرتو  3-16

ت آن جزء است و یکای آن در سیستم           در یک نقطه  نسبت توان تابیده شده به جزئی از یک سطح به مساح                

 .بین المللی یکا ها وات بر مترمربع است

 3چگالی توان  3-17

توان تابیده شده به یک کره کوچک تقسیم بر مساحت دایره عظیمه ی کره می باشد و یکای این کمیت در سیستم                    

 نیز 4 توان با بزرگی بردار پوینتینگ  در میدان های الکترومغناطیسی چگالی   . بین المللی یکاها وات بر مترمربع است     

 :برابر است

 )3( 

 :که در آن

S
r = بردار پوینتینگ؛ 

E
r = ؛ و)رجوع شود به تعریف شدت میدان الکتریکی(شدت میدان الکتریکی 

H
r = میدان مغناطیسیرجوع شود به تعریف شدت (شدت میدان مغناطیسی.( 

                                                      
1- Sound pressure level-SPL 
2- Irradiance 
3- Power density 
4- Pointing Vector 

H×E=S
rrr



 
 
 

 

 1چگالی شار مغناطیسی  3-18

 :بزرگی برداری است مماس برخط میدان مغناطیسی که از فرمول زیر به دست می آید

 )4(           
θsin.L.I

F
=B 

 :که در آن

I =        شدت جریان گذرنده از سیمی به طولL          راستای  که در میدان مغناطیسی یکنواخت قراردارد و راستای آن با 

   می سازد؛ وθخطوط میدان زاویه ی 

F=  بزرگی نیرویی که توسط میدان مغناطیسی به سیم فوق وارد می شود. 

 .،  تسال استدر سیستم بین المللی یکاها، Bیکای 

 2چگالی توان موج تخت  3-19

 :با در میدان نزدیک چگالی توان معادل موج تخت برابر است .چگالی توان در میدان دور است 

 )5(        π
π

×==   120120
2

2

HESeq 

 :که در آن

Seq =  چگالی توان معادل موج تخت؛ 

 E =شدت میدان الکتریکی؛ و 

H = شدت میدان مغناطیسی. 

 
 

 1چگالی مؤثر پرتو  3-20

کمیتی است که با درنظرگرفتن حساسیت بدن به طول موج های مختلف توسط فرمول زیر محاسبه می شود و                    

 : در سیستم بین المللی یکا ها  وات بر متر مربع استیکای آن

     )6(              λλλeff ∆ .S .EΣ=E  

                                                      
1- Magnetic flux density 
2- Plane wave power density 



 
 
 

 :که در آن

λE = شدت پرتو در طول موج λبرحسب وات بر مترمربع  بر نانومتر؛  

λS =ضریب نسبی تاثیر پرتو درطول موج های مختلف، بربدن انسان؛ این ضریب واحد ندارد؛ و  

λ∆  =فاصلۀ دو طول موج متوالی کهλEیکای.  در آن دو طول موج اندازه گیری می شود λ∆نانومتر است  ،. 

 2چگالی متوسط توان  3-21

 :از فرمول زیر محاسبه می شود

 )7( 

 :که در آن

S = وات بر مترمربع؛چگالی متوسط توان برحسب 

T =برحسب ثانیه است؛ و دورۀ تناوب  

S(t) = چگالی لحظه ای توان بر حسب وات بر مترمربع. 

 
 

 3حد   3-22

 .مقداری از یک کمیت است که در شرایط و یا فعالیت های مشخص به کار رفته است و نباید از آن بیشتر شود

 4شدت صوت  3-23

یکای آن در    در هرثانیه است و       مقدار انرژی مکانیکی عبوری از واحد سطح عمود بر راستای انتشار صوت              

 .سیستم بین المللی یکاها  وات بر مترمربع می باشد

 5شدت صوت مبنا  3-24

حساس ترین . کمترین شدت صوتی است که گوش انسان در حساس ترین فرکانس قادر به شنیدن آن می باشد                

 . بع استوات بر مترمر 10-12و شدت صوت مبنا یک کیلوهرتز، فرکانس برای گوش تقریباً 

 

                                                                                                                                                                           
1- Effective irradiance 
2- Average Power density 
3- Limit 
4- Sound intensity 
5- Reference sound intensity 

T

dt)t(S
T

S =
0

1



 
 
 

 1شدت مؤثر میدان الکتریکی  3-25

یکای آن در سیستم بین المللی     و  از ساعات کار است      t جذر میانگین مربع شدت میدان الکتریکی در مدت زمان        

 .یکا ها  نیوتن بر کولن یا ولت بر متر  می باشد

 )8( 

 :که در آن

E = شدت میدان الکتریکی بر حسب ولت بر متر؛ و 

t = بر حسب ثانیه زمانمدت . 
 
 
 2شدت مؤثر میدان مغناطیسی 3-26

یکای آن در سیستم بین المللی یکاها آمپر بر        و  است   tجذر میانگین مربع شدت میدان مغناطیسی در مدت زمان          

 .متر می باشد

)9(              
t

eff
0

td)t(H
t

H ′′= 21  

 :که در آن

H = شدت میدان مغناطیسی؛ و 

t = مدت زمان است. 

 3دت میدان الکتریکیش  3-27

اندازه بردار الکتریکی میدان الکترومغناطیسی است که بنا به تعریف با نیروی وارد بر واحد بار  الکتریکی در                      

 .یکای آن در سیستم بین المللی یکا ها  نیوتن بر کولن یا ولت برمتر  استو نقطه مورد نظر از میدان برابر است 

 4شدت میدان مغناطیسی  3-28

 :محاسبه می شوده بردار مغناطیسی میدان الکترو مغناطیسی  است، و مقدار آن از فرمول زیر انداز

 )10( 

                                                      
1- Effective electric field strength 
2- Effective magnetic field strength 
3- Electric field strength 
4- Magnetic field strength 

t

0

td)t(t EeffE ′′= 21

µ
=

B
H



 
 
 

 :که در آن

B = چگالی شار مغناطیسی بر حسب تسال؛ و 

µ =  تسالمتر بر آمپرتراوائی مغناطیسی محیط بر حسب. 

 

 1فرکانس وسطی اکتاو  3-29

ین و پایین ترین فرکانس آن اکتاو است و از فرمول زیر به دست               فرکانسی که مقدار آن مساوی میانگین باالتر       

 :می آید

 )11( 

 :که در آن

Of =                                                                      فرکانس وسطی؛ 

Hf = باالترین فرکانس اکتاو؛ و 

Lf = پایین ترین فرکانس اکتاو . 

 2فشار صوت  3-30

و یکای آن در سیستم بین المللی یکاها نیوتن بر         نیرویی است که توسط امواج صوتی به واحد سطح واردمی شود،          

 .پاسکال است  یامتر مربع 

 3فشار صوت مبنا  3-31

احساس می کند و   ) ریباً یک کیلوهرتز  تق(کمترین فشار صوتی است، که گوش انسان در حساس ترین فرکانس             

 .  میکرو پاسکال است20آن مساوی 

 فعالیت پرتوی  3-32

هرگونه فعالیت بشری است که منجر به افزایش منابع یا مسیرهای پرتوگیری یا تعداد افراد پرتودیده شود، یا با                     

پرتوگیری افراد و یا تعداد افراد      تغییر مسیرهای پرتوگیری از منابع موجود، باعث افزایش پرتوگیری یا احتمال             

 .پرتودیده گردد

                                                      
1- Mid frequency of octave band 
2- Acoustic pressure 
3- Reference acoustic pressure 

2
LH

o
f+f

=f



 
 
 

  1منبع  3-33

 .هر عامل تولید یا انتشار پرتوی غیریونساز است که بتواند باعث پرتوگیری شود

 3)موج تخت( 2میدان دور  3-34

 : برقرار است SوE ، Hناحیه ای است که در آن فرمول زیر بین 

. )12( 

 :که در آن

E  =کی بر حسب ولت بر متر؛شدت میدان الکتری 

H  =شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر بر متر؛ و 

S  =چگالی توان بر حسب وات بر مترمربع. 

در مورد آنتن ها، میدان دور تقریباً از فاصله       
λ

22d       شروع می شود که در آن d       بزرگترین بعد منبع است و یکای ،

 تر است؛ وآن در سیستم بین المللی یکا ها م

λطول موج است و یکای  آن در سیستم بین المللی یکاها متر می باشد ، . 

 1میدان نزدیک  3-35

 .در این ناحیه رفتار میدان، تخت نیست. ناحیه بین منبع پرتو رادیوئی و میدان دور، میدان نزدیک نامیده می شود

 طبقه بندی انواع پرتوهای غیریونساز و حدود پرتوگیری   4

 .، تقسیم بندی پرتو های غیریونساز را نشان می دهد1ل جدو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1- Source 
2- Far field 
3- Plane wave 

2
2

Hπ=
π

E
S =  120

120



 
 
 

 
  تقسیم بندی پرتوهای الکترومغناطیسی غیریونساز-1جدول 

 

                                                                                                                                                                           
4- Near field 
1- Ultraviolet radiation 
2- Visible radiation 
3- Infrared radiation 
4- Microwave radiation 
5- Radiofrequency radiation 
6- Low frequency radiation 
7- Very low frequency radiation 
8- Extremely low frequency radiation  
9- Ultra sound  

 ردیف نوع پرتو (Hz) فرکانس به طول موج در هوا

(nm)400 – 100 1015×3-1014×50/7  1 (UV) 2ماوراء بنفش

 (nm)780-400 1014×50/7-1014×85/3  2 (VS)  3نور مرئی

 (nm)106-780 1014×85/3-1011×00/3  3 (IR)  4مادون قرمز

 (mm)1000-1 1011×00/3-108×00/3  4  (MW)  5مایکروویو

 (m)1000-1 108×00/3-105×00/3  5 (RF)  6رادیوئی

 (km)10-1 105×00/3-104×00/3  6 (LF)  7بسامد کم

 (km)1000-10 104×00/3-300  7 (VLF)  8بسامد بسیار کم

 (km)1000> 300<  8 (ELF)  9بسامد فوق العاده کم

--------- 20000>  9 (US)  10فراصوت



 
 
 

 MW و ELF ، VLF ، LF ، RFحدود پرتوگیری برای پرتوهای الکترومغناطیسی  4-1

 MW و ELF، VLF،LF،RFحدود پرتوگیری شغلی برای پرتوهای الکترومغناطیسی  4-1-1

  را نشان    MW و   ELF  ،VLF  ،LF  ،RFبرای پرتوهای الکترومغناطیسی    ، حدود پرتوگیری  شغلی      2جدول  

 . می دهد

 MW و ELF، VLF،LF، RF حدودپرتوگیری شغلی برای پرتوهای الکترومغناطیسی-2جدول 

حد چگالی 
توان موج 

تخت 
)2m

W(eqS
 

حد چگالی شار 
 Tµ(B(مغناطیسی

حد شدت 
میدان 

 مغناطیسی
)

m
AH( 

حد شدت میدان 
 الکتریکی

)
m
VE( 

 ردیف (f)محدوده فرکانس

_ 105×00/2 105×63/1 _ (Hz)1-0> 1 

_ 
2f ÷  105×2 2f ÷  105×63/1 20000  (Hz)8-1 2 

_ f÷  104×5/2 f÷  104×2 20000  (Hz)25-8 3 

_ f÷ 25 f÷20 f÷ 500  (kHz)82/0-025/0 4 

_ 7/30 4/24 610 (kHz) 65-82/0 5 

_ f÷ 2 f÷ 6/1 610  (MHz)1-065/0 6 

_ f÷ 2 f÷  6/1 f ÷610  (MHz)10-1 7 

10 2/0 16/0 61  (MHz)400-10 8 

40÷ f f 0/01 f 0/008 f3  (MHz)2000-400 9 

50 45/0 36/0 137  (GHz)300-2 10 



 
 
 

 MW و ELF، VLF،LF ،RF حدودپرتوگیری شغلی برای پرتوهای الکترومغناطیسی -2ادامه جدول 

 . است که درآن سطر است   ، همان یکایی(f)در هرسطر یکای فرکانس . 1زیرنویس 
 کفایت  S و یا    H و   E یها یتگیری یکی از کم     هر دو ضروری است ، اما در میدان دور اندازه          H و    Eگیری   در میدان نزدیک ، اندازه    . 2زیرنویس  

 .کند  می
 ، شدت مؤثر میدان مغناطیسی      (E)  گیگاهرتز ، باید مقادیر شدت مؤثر میدان الکتریکی            10الی      کیلو هرتز    100های   برای فرکانس . 3زیرنویس  

(H)و چگالی توان موج تخت   (Seq) دقیقه ، با مقادیر جدول مقایسه شود 6در مدت. 
 برابر  5/1 از مقدار    1یابی مگاهرتز، حداکثر مقادیر شدت میدان با استفاده از درون         10هرتز و    کیلو 100بین     HوE  مقادیر   شینه بی برای. 4زیرنویس  

های  در فرکانس . می آیددست    مگاهرتز به  10در فرکانس    H یا   Eحد شدت مؤثر     برابر   32هرتز تا     کیلو 100در فرکانس    H یا   Eحد شدت مؤثر    
.  بیشتر نشود(Seq) شده برای  برابر حد گفته1000شود که میانگین چگالی توان موج تخت، روی عرض هر پالس از            مگاهرتز  توصیه می    10 باالتر از 

 .ها بیشتر نشود  برابر حدود این میدان32از   H و Eاست که  این معادل آن

1/05باید در مدت      Heffو     Seq،  Eeffهرتز،     گیگا10های باالتر از     برای فرکانس . 5زیرنویس  
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f
و ) هرتز است   برحسب گیگا   f(دست آید،      دقیقه  به    

 .با جدول مقایسه شود
های ناشی از    است و تنها جلوگیری از شوک      نظر گرفته نشده    در (E)برای فرکانس کمتر از یک هرتز، حدی برای شدت میدان الکتریکی            . 6زیرنویس  

 .است ها کافی یدانتخلیه الکتریکی در این م

 

 
 

 MW و ELF ،VLF ،LF ،RF حدود پرتوگیری مردم برای پرتوهای الکترومغناطیسی 4-1-2

 را نشان  MW و   ELF  ،VLF  ،LF  ،RF، حـدود پرتوگـیری مـردم بـرای پـرتوهای الکترومغناطیسی             3جـدول   

 .می دهد

                                                      
1- Interpolation 



 
 
 

 MW و ELF،VLF،LF،RF حدودپرتوگیری مردم برای پرتوهای الکترومغناطیسی-3جدول 

حد چگالی توان 
موج تخت 

)2m

W(eqS
 

حد چگالی شار 
مغناطیسی

)Tµ(B 

حد شدت 
میدان 

 مغناطیسی
)

m
AH( 

حد شدت 
میدان 
 الکتریکی

)
m
VE( 

 ردیف (f)محدوده فرکانس

_ 104×00/4 104×2/3 _  (Hz)1-0> 1 

_ 2f ÷  104×4 2f ÷  104×2/3 10000  (Hz)8-1 2 

_ f ÷  5000 f ÷  4000 10000  (Hz)25-8 3 

_ f ÷  5 f ÷  4 f ÷  250  (kHz)8/0-025/0 4 

_ 25/6 5 f ÷  250 (kHz) 3-8/0 5 

_ 25/6 5 87  (kHz)150-3 6 

_ f ÷  92/0 f ÷  73/0 87  (MHz)1-15/0 7 

_ f ÷  92/0 f ÷  73/0 f÷87  (MHz)10-1 8 

2 092/0 073/0 28  (MHz)400-10 9 

200÷f f0046/0 f0037/0 f×375/1  (MHz)2000-400 10 

10 2/0 16/0 61  (GHz)300-2 11 

 .است که درآن سطر است  ، همان یکایی (f)در هرسطر یکای فرکانس . 1زیرنویس 
 S و یا    H و   Eهای   گیری یکی از کمیت     هر دو ضروری است ، اما در میدان دور اندازه           H و    Eگیری   در میدان نزدیک ، اندازه    . 2زیرنویس  
 .کند  کفایت می
 شدت مؤثر میدان مغناطیسی ،(E)  گیگاهرتز ، باید مقادیر شدت مؤثر میدان الکتریکی          10الی     هرتز    کیلو 100های   برای فرکانس . 3زیرنویس  

(H)و چگالی توان موج تخت   (Seq) با مقادیر جدول مقایسه شود دقیقه، 6در مدت . 
 5/1یابی از مقدار     ه از درون  استفاد مگاهرتز، حداکثر مقادیر شدت میدان با     10هرتز و    کیلو 100بین     HوE مقادیر  بیشینه  برای  . 4زیرنویس  

 مگاهرتز  توصیه    10های باالتر از   در فرکانس . می آید  مگاهرتز به دست     10در فرکانس   حد   برابر   32هرتز تا     کیلو 100در فرکانس   حد  برابر  
این معادل آن است که     . نشود  بیشتر (Seq) شده برای   برابر حد گفته   1000شود که میانگین چگالی توان موج تخت، روی عرض هر پالس از              می
E و H   نشود ها بیشتر  برابر حدود این میدان32از. 

1/05باید در مدت     eff Hو   Seq   ، Eeffهرتز،     گیگا10های باالتر از     برای فرکانس . 5زیرنویس  
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f
هرتز   بر حسب گیگا    f(آید،   دست   دقیقه  به    

 .و با جدول مقایسه شود ) است 
های  است و تنها جلوگیری از شوک      نشده  در نظر گرفته   (E)برای فرکانس کمتر از یک هرتز  ، حدی برای شدت میدان الکتریکی              . 6زیرنویس  

 است ها کافی ناشی از تخلیه الکتریکی در این میدان
 جریان  مگا هرتز ، چنانچه در اثر تماس با رساناها یا القاء110در مـیدان هـای الکتریکـی و مغناطیسی تا فرکانس     

در این . در بـدن، مقدار جریان تماسی یا القائی از حدود معینی بیشتر شود احتمال شوک و سوختگی وجود دارد              

 . ارایه شده است، رعایت شود4موارد باید حدودی که در جدول 



 
 
 

  حدود جریان تماسی و القائی-4جدول 

 حد جریان تماسی

 (mA)به میلی آمپر 

 گیرینوع پرتو  (f)محدوده فرکانس 

1 kHz5/2-0
1  f4/0 kHz100-5/2

40 MHz 110- kHz100

 
 شغلی

5/0 kHz5/2-0
f2/0 kHz100-5/2

20 MHz110- kHz 100

 
 مردم

  . می باشدkHz برحسب   f .1زیرنویس 

 

 (DC) حد میدان مغناطیسی مستقیم  4-2

 برای شاغلین  (DC) حد میدان مغناطیسی مستقیم  4-2-1

 . تسال باشد2/0مغناطیسی در هشت ساعت کار، باید کمتر از  میانگین چگالی شار  4-2-1-1

 . تسال باشد2حداکثر چگالی شار مغناطیسی باید کمتر از   4-2-1-2

درصورتی که فقط دست و پا در میدان قرارگیرد و کل بدن پرتوگیری نکند، چگالی شار                         4-2-1-3

 . تسال باشد5مغناطیسی باید کمتر از 

 برای مردم  (DC) حد میدان مغناطیسی مستقیم  4-2-2

درصورتی که یک شخص عادی دائماً در میدان مغناطیسی قرارگیرد، چگالی شار مغناطیسی باید                4-2-2-1

 . تسال باشد 04/0کمتر از 

درصورتی که شخصی به طور موقت وارد میدان مغناطیسی شود، چنانچه چگالی شار مغناطیسی                4-2-2-2

 تسال بیشتر باشد الزم است اطمینان حاصل شود که چگالی شار مغناطیسی کمتر از مقدار تعیین شده برای                04/0از  

 .شاغلین باشد

حدود فوق برای کسانی که از ضربان ساز مصنوعی قلب یا پروتزهای فلزی در  بدن استفاده می کنند،                      :توجه

 .ممکن است مناسب نباشد

 



 
 
 

 )منابع غیر لیزری(حدود پرتو های ماوراء بنفش   4-3

در پرتوگـیری شـغلی ویـا پرتوگیری مردم، حداکثر زمان پرتو گیری با پرتوهای ماوراء بنفش  در هر شبانه روز از                       

 :فرمول زیر به دست می آید

 )12                                        (230
m

J
t×effE 

 :که در آن

effE  =بر حسب وات بر مترمربع؛ ) در محل قرار گرفتن شخصی که پرتو گیری می کند(ؤثر پرتو چگالی م 

t   =مدت زمان پرتو گیری بر حسب ثانیه؛ و 

2m
J

 . حد پرتو ماوراء  بنفش مؤثر دریافتی در هر شبانه روز=  30 

 طـول موج های مختلف بر بدن انسان         ، حـدود و ضـرائب تاثـیر نسـبی پـرتوهای مـاوراء بـنفش در                5در جـدول    

 .آمده است



 
 
 

 

   حدود و ضرائب تاثیر نسبی پرتوهای ماوراء بنفش-5جدول 

 در طول موج های مختلف بر بدن انسان

حد پرتو دریافتی به 

2m
J 

ضریب نسبی تاثیر 
λS 

 طول موج

 (nm)به 

 ردیف

2500 012/0 180 1 

1600 019/0 190 2 

1000 030/0 200 3 

590 051/0 205 4 

400 075/0 210 5 

320 095/0 215 6 

250 120/0 220 7 

200 150/0 225 8 

160 190/0 230 9 

130 240/0 235 10 

100 300/0 240 11 

83 360/0 245 12 

70 430/0 250 13 

60 500/0 254 14 

58 520/0 255 15 

46 650/0 260 16 

37 810/0 265 17 

30 000/1 270 18 

31 960/0 275 19 

 
 



 
 
 

   حدود و ضرائب تاثیر نسبی پرتوهای-5جدول ادامه 

 ماوراء بنفش در طول موج های مختلف بر بدن انسان

حد پرتو دریافتی به 

2m
J 

ضریب نسبی تاثیر 
λS 

 طول موج

 (nm)به 

 ردیف

34 880/0 280 20 

39 770/0 285 21 

47 640/0 290 22 

56 540/0 295 23 

65 460/0 297 24 

100 300/0 300 25 

250 120/0 303 26 

500 060/0 305 27 

1200 026/0 308 28 

2000 015/0 310 29 

5000 006/0 313 30 

10000 003/0 315 31 

13000 0024/0 316 32 

15000 0020/0 317 33 

19000 0016/0 318 34 

25000 0012/0 319 35 

29000 0010/0 320 36 

45000 00067/0 322 37 

56000 00054/0 323 38 



 
 
 

   حدود و ضرائب تاثیر نسبی پرتوهای-5جدول ادامه 

 ماوراء بنفش در طول موج های مختلف بر بدن انسان

حد پرتو دریافتی به 

2m
J 

ضریب نسبی تاثیر 
λS 

 طول موج

 (nm)به 

 ردیف

60000 00050/0 325 39 

68000 00044/0 328 40 

73000 00041/0 330 41 

81000 00037/0 333 42 

88000 00034/0 335 43 

110000 00028/0 340 44 

130000 00024/0 345 45 

150000 00020/0 350 46 

190000 00016/0 355 47 

230000 00013/0 360 48 

270000 00011/0 365 49 

320000 000093/0 370 50 

390000 000077/0 375 51 

470000 000064/0 380 52 

570000 000053/0 385 53 

680000 000044/0 390 54 

830000 000036/0 395 55 

1000000 000030/0 400 56 

 



 
 
 

   حدود و ضرائب تاثیر نسبی پرتوهای-5جدول ادامه 

 ماوراء بنفش در طول موج های مختلف بر بدن انسان

حـد پـرتو دریافتـی در یـک شـبانه روز ، مربوط به مواردی است که پرتو ماوراء بنفش                      :1یـادآوری   
 .مستقیماً به سطح پوست یا چشم بتابد

 برای شاغلین درنظر گرفته شده است ولی با احتیاط          حـد پرتوهای ماوراء بنفش دریافتی ،      : 2یـادآوری   
امـا امکان دارد که افرادی که نسبت به پرتو ماوراء بنفش بسیار             . بـرای مـردم نـیز قـابل اسـتفاده اسـت           

حـد فـوق برای افراد معمولی و نه حساس در نظر        . حسـاس هسـتند، در ایـن شـرایط آسـیب ببینـند            
 .گرفته شده است

پرتو برای به دست آوردن پرتو دریافتی، باید با دستگاه اندازه گیری با پاسخ              اندازه شدت   : 3یـاد آوری    
در انـدازه گـیری بـاید میانگیـن کمیـت شدت پرتو روی سطح . زاویـه ای کسینوسـی صـورت گـیرد        

 .دریچه ای دایره ای به قطر کمتر یا مساوی یک میلی متر به دست آید
: 4یـادآوری 

λS      مـوج هایـی کـه در جـدول ذکر نشده است توسط فرمول های زیر محاسبه         در طـول
 :می شود

)13                                                             (
)-(2700/959270210 λ

λS;nmλ =  

) 14                                       (1/64)
20
270-

0/36(-1 300270
λ

=S nm;λ λ  < 

)15                       (
)0/0163-(2300)-( 100/7360/3400300 λλ

λSnm;λ +×=  < 

 
 نانومتر عالوه بر رعایت حد چگالی مؤثر پرتو، انرژی 400 الی 315همچنیـن الزم اسـت کـه در طـول مـوج های          

 ژول 104پـرتو مـاوراء بنفش در محل چشم در هر شبانه روز کمتر از              ) مـنظور انـرژی دریافتـی نیسـت       (تابشـی   

 .برمترمربع شود



 
 
 

 )منابع غیرلیزری(ئی و مادون قرمز حدود  پرتوگیری برای پرتوهای مر  4-4

 1-4-4برای چشم الزم است  بندهای ) غیرلیزری(بـه مـنظور جلوگیری از خطرات پرتوهای مرئی و مادون قرمز       

 .   هم زمان رعایت شود4-4-4  و  3-4-4 و 2-4-4و 

 حد پرتوگیری بر اساس تاثیر گرمایی نور بر شبکیه  4-4-1

 نانومتر باید از حد تابندگی موثر آن منبع          1400 الی   380محدودۀ طول موج های   تابندگی موثر یک منبع نور در       

 :حد تابندگی برای هر منبع نور از فرمول زیر به دست می آید.کمتر باشد 

5-1010ثانیه   )16(  t                0/25

410×5
tα=1LHAZ 

 :که در آن

HAZL=  حد تابندگی مؤثر برحسب وات بر متر مربع بر استرادیان؛ 

t  =مدت زمان پرتوگیری برحسب ثانیه؛ و 

α   =زاویه رویت منبع بر حسب رادیان است و از فرمول زیر به دست می آید: 

 )17 ( 

 :که در آن

LD  =است2بعد متوسط منبع نور . 

 LD مساوی قطر آن است و اگر منبع نور به شکل استوانه ای یا غیرکروی باشد،              LDاگر منبع نور کروی باشد،      

 .مساوی میانگین حسابی کوتاه ترین و بلندترین  ابعاد قابل دیدن منبع  است

r  =فاصلۀ چشم از منبع نور است. 

 کمتراز  αاگر  .  قرار می گیرد  1/0  مقدار    αبه جای  ) 16(ر فرمول    رادیان باشد، د   1/0 بیشتر از    α   اگر  -1یادآوری  
 .  رادیان قرار می گیرد7/1×10-3 مقدارαبه جای )  16(باشد، در فرمول )  میلی رادیان7/1( رادیان 7/1 ×3-10

                                                      
1- Limit for hazardous radiance 
2- Mean light source dimention 
 

r
D

=α L



 
 
 

. رمی گیردقرا) s 5-10( مقدار    tبه جای) 16(در فرمول    باشد)  میکروثانیه s 5-10) 10کمتراز    t  اگر    -2یادآوری  

  مطالب فوق را     6جدول  .  قرارمی گیرد  t     ، s 10به جای مقدار     ) 16( ثانیه باشد، در فرمول      10 بیشتر از     tاگر  

 .به طور خالصه نشان می دهد

  حد تابندگی موثر بر اساس تاثیر گرمایی نور بر شبکیه-6جدول 

t ثانیه( به( α به )رادیان( 
حد تابندگی موثر در محدودۀ 

  نانومتر1400لی  ا380
 ردیف

10 ≤ t ≤ 5-10 1/0<   < α0017/0 
0/25

410×5
tα

 1 

10 > t 1/0<   <  α 0017/0 
α

410×2/812 2 

5-10 < t 1/0<   <  α 0017/0 
α

510×8/891 3 

10 ≤ t ≤ 5-10 0017/0<  α 
0/25

710×2/941
t

 4 

10 > t 0017/0<  α 710×1/654 5 

5-10 < t 0017/0<  α 810×5/230 6 

10 ≤ t ≤ 5-10 1/0>  α 
0/25

510×5
t

 7 

10 > t 1/0>  α 510×2/812 8 

5-10 < t 1/0>  α 610×8/891 9 

 
 نور بر چشم حد پرتوگیری براساس تاثیر فتو شیمیایی   4-4-2

 .  باید رعایت شود7براساس شرایط رویت منبع و مدت زمان پرتوگیری شبکیه، حدود جدول 



 
 
 

  حدود پرتوگیری براساس تاثیر فتو شیمیایی نور بر چشم-7جدول

 
1. EB   

 .ست می آیدچگالی موثر پرتو برای اثر فتوشیمیایی است و از فرمول زیر به د

 )18(                  λ∆).λ(B .E=E λB
700

300 

2. LB   تابندگی موثر برای اثر فتوشیمیایی است و از فرمول زیر محاسبه می شود. 

 )19(     λ∆).λ(B . L=L λB
700

300 

 :19 و 18که در فرمول های 

B(λ)  =  ضریب تاثیر شیمیایی نور با طول موجλ بر چشم؛  

E(λ)  =رتو در طول موج چگالی پ λاست برحسب وات    بر متر مربع؛ 

L(λ)  =در طول موج  تابندگی λاست برحسب وات بر مترمربع بر استرادیان؛  

t  = مدت زمان پرتوگیری برحسب ثانیه است؛ و 

∆λ = اختالف دو طول موج متوالی است کهEλ  یا Lλ و یکای آن نانومتر است ، در آن ها اندازه گیری می شود. 

 در پرتوگیری کودکان و یا افرادی که عدسی چشم آن ها مصنوعی است، به دلیل حساسیت باال باید                   -یادآوری  

 . جایگزین شودA(λ) با مقادیر B(λ)مقادیر 

در طول موج های مختلف بر چشم انسان و نیز ضرایب             B(λ) وA(λ)   ضرایب تاثیر شیمیایی     8در جدول   

 .  آورده شده است R(λ) خطرناکی طول موج برای شبکیه

 

 R(λ)و A(λ) ،  B(λ) ضرایب-8جدول 

 حد مدت زمان پرتوگیری زاویه رویت منبع

 ثانیه 104کمتر از   رادیان011/0کمتر از 
2

210
m
Jt.E B 

 ثانیه 104بیشتر از   رادیان011/0از کمتر 
2

2-10
m
WE B 

 ثانیه 104کمتر از   رادیان011/0بیشتر از 
rs .m

Jt.LB 2
610 

 ثانیه 104بیشتر از   رادیان011/0بیشتر از 
sr .m

WLB 2
210 



 
 
 

R(λ) B(λ) A(λ) 
طول موج به 

(nm) 
 ردیف

- 01/0 6 300 1 

- 01/0 6 305 2 

- 01/0 6 310 3 

- 01/0 6 315 4 

- 01/0 6 320 5 

- 01/0 6 325 6 

- 01/0 6 330 7 

- 01/0 6 335 8 

- 01/0 88/5 340 9 

- 01/0 71/5 345 10 

- 01/0 46/5 350 11 

- 01/0 22/5 355 12 

- 01/0 62/4 360 13 

- 01/0 29/4 365 14 



 
 
 

 R(λ)و A(λ) ،  B(λ) ضرایب-8ادامه جدول 

R(λ) B(λ) A(λ) 
طول موج به 

(nm) 

 ردیف

- 01/0 75/3 370 15 

- 01/0 56/3 375 16 

1/0 01/0 19/3 380 17 

13/0 013/0 31/2 385 18 

25/0 025/0 88/1 390 19 

5/0 05/0 58/1 395 20 

1 1/0 43/1 400 21 

2 2/0 30/1 405 22 

4 4/0 25/1 410 23 

8 8/0 20/1 415 24 

9 9/0 15/1 420 25 

5/9 95/0 11/1 425 26 

8/9 98/0 07/1 430 27 

10 1 03/1 435 28 

10 1 1 440 29 

7/9 970/0 970/0 445 30 

4/9 940/0 940/0 450 31 

9 900/0 900/0 455 32 

8 800/0 800/0 460 33 

7 700/0 700/0 465 34 

2/6 620/0 620/0 470 35 

 
 



 
 
 

 R(λ)و A(λ) ،  B(λ) ضرایب-8ادامه جدول 

R(λ) B(λ) A(λ) 
طول موج به 

(nm) 

 ردیف

5/5 550/0 550/0 475 36 

5/4 450/0 450/0 480 37 

4 400/0 400/0 485 38 

2/2 220/0 220/0 490 39 

6/1 160/0 160/0 495 40 

1 100/0 100/0 500 41 

1 079/0 079/0 505 42 

1 063/0 063/0 510 43 

1 050/0 050/0 515 44 

1 040/0 040/0 520 45 

1 032/0 032/0 525 46 

1 025/0 025/0 530 47 

1 020/0 020/0 535 48 

1 016/0 016/0 540 49 

1 013./0 013/0 545 50 

1 010/0 010/0 550 51 

1 008/0 008/0 555 52 

1 006/0 006/0 560 53 

1 005/0 005/0 565 54 

1 004/0 004/0 570 55 

1 003/0 003/0 575 56 



 
 
 

 R(λ)و A(λ) ،  B(λ) ضرایب-8ادامه جدول  

R(λ) B(λ) A(λ) 
طول موج به 

(nm) 

 ردیف

1 002/0 002/0 580 57 

1 001/0 001/0 590 58 

1 001/0 001/0 595 59 

1 001/0 001/0 700-600 60 

( )[ ]50070010 λ- - - 1050-700 61 

2/0 - - 1150-1050 62 

( )[ ]λ-115000/0210×0/2 - - 1200-1150 63 

02/0 - - 1400-1200 64 

 

حد پرتوگیری براساس اثرات گرمایی پرتو مادون قرمز بر عدسی و قرنیه چشم   4-4-3
 )  نانومتر3000 الی 780محدوده طول موج های (

 . باید رعایت شود9حدود جدول  (t) براساس مدت زمان پرتوگیری

 پرتو مادون قرمز بر عدسی و قرنیه چشم حد پرتوگیری بر اساس اثرات گرمایی -9جدول 

 
 
 
 
 
 

  –یادآوری 

الی پرتو  مثالً در دمای صفر سانتیگراد حد چگ      .آنچه دمای محیط خیلی کم باشد، حدود فوق قابل افزایش است            

�2را می توان
 . درنظر گرفت400�

 
 

 مدت زمان پرتوگیری

 )ثانیه(به 

 حد چگالی پرتو

 )وات بر متر مربع(به 

1000 ≤ t  4
3-410×1/8 t 

1000 > t  100 



 
 
 

 حد پرتوگیری براساس اثرات گرمایی پرتو مادون قرمز بر شبکیه  4-4-4

است و نور   )  نانومتر 1400 الی   780محدوده طول موج های   (اگر منبع فقط تولیدکننده پرتوی مادون قرمزنزدیک         

 .  به شرح زیر باید رعایت شود 10ود جدول مرئی قابل توجهی تولید نمی کند، حد

  حد پرتو بر اساس اثرات گرمایی پرتو مادون قرمز بر شبکیه-10جدول 

 مدت زمان

 پرتوگیری

 )ثانیه(به 

 زاویه رویت منبع

 ) رادیان(به 

حد تابندگی موثر در محدوده طول موج های 
  نانومتر1400 الی  780

sr.m(  به
w
2( 

10 > t 011/0 < α 5104545 ×/ 

10 > t 1/0 < α < 011/0 
α

6000
 

10 > t 1/0 > α 60000 

10t  محدود شود1-4-4تابندگی مؤثر باید طبق بند  . 

 

 حد پرتوگیری مادون قرمز برای پوست   4-4-5
 باشد ، باید انرژی تابشی به واحد سطح پوست          s 10پوست کمتر از    اگر مدت زمان تابش پرتوی مادون قرمزبه        

4کمتر از 
1

t 20000ژول بر مترمربع باشد . 
 

 تعیین نمی شود زیرا عکس العمل طبیعی بدن به گرمای حاصل مانع            s10حد خاصی برای زمان تابش بیشتر از         

 .آسیب دیدن پوست می شود

 ی پرتوهای مافوق صوت حد پرتوگیری برا  4-5

 حدود تراز فشار امواج مافوق صوت برای پرتوگیری شغلی در حداکثر هشت ساعت کار در                        11جدول  

 .شبانه روز را نشان می دهد



 
 
 

 

  حدود تراز فشار امواج مافوق صوت برای پرتوگیری شغلی در حداکثر-11جدول 

  ساعت کار روزانه 8

3فرکانس میانی
 ردیف  dB)دسی بل (تراز فشار به   ) kHz( اکتاو به 1

20 75 1 

 2 110 100  و 80 ، 63 ، 50 ، 40 ، 5/31 ، 25

 . اضافه می شودdB 3 چنانچه زمان پرتوگیری دو  الی چهار ساعت باشد، به مقادیر تراز فشار-1یادآوری 

 . اضافه می شودdB 6ادیر تراز فشار چنانچه زمان پرتوگیری یک  الی دو ساعت باشد، به مق-2یادآوری 

 . اضافه می شودdB 9 چنانچه زمان پرتوگیری کمتر از  یک ساعت باشد، به مقادیر تراز فشار-3یادآوری 

 . حدود تراز فشار امواج مافوق صوت برای پرتوگیری مردم را نشان می دهد12جدول 

 ردم حدود تراز فشار امواج مافوق صوت برای پرتوگیری م-12جدول 

3فرکانس میانی
 ردیف  dB)دسی بل (تراز فشار به   )kHz( اکتاو به 1

20 70 1 

 2 100 100  و 80 ، 63 ، 50 ، 40 ، 5/31 ، 25

تراز فشار امواج مافوق صوت در محل قرارگرفتن گوش هرفرد، باید با حدود داده شده در این استاندارد                         

 .ندازه گیری ها در ارتفاع میانگین محل قرارگیری گوش افراد، صورت گیردلذا باید ا. مقایسه شود
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