
طزّاحی ي ساخت یک مًجتاب مًجبزی ديقطبطی در باوذ فزکاوسی تلفه َمزاٌ بزای 

 َای سیستیآسمًن

 

یک مًجتاب مًجبزی با پُىای باوذ قابل تًجٍّ ي قابليت وًآيراوٍ تىظيم دلخًاٌ قطبص ميذان ي ایه مقالٍ بٍ گشارش طزّاحی ي ساخت  – ذٌيچک

َای مطلًب تبييه ضذٌ ي وحًٌ طزّاحی ساختار ي اوگيشٌ طزّاحی ي يیژگی. ایزان اختصاظ داردکىتزل دمای ومًوٍ در باوذ فزکاوسی تلفه َمزاٌ 

بزخی وتایج ايليٍّ اس مطالعٍ . گيزی بزای سىجص عملکزد دستگاٌ ارائٍ ضذٌ استساسی ي اوذاسٌضبيٍبُيىٍ ساسی عملکزد آن تطزیح ضذٌ ي وتایج 
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 ذمٍمق -1

گعترغ ؼتبثسدُ فٌابٍیی هاابثرات ّواراُ ٍ هؽابثِ بى، ثاب      

تؽؼؽؼبت ثر ثدى اًعبى ّواراُ ثاَدُ     ایيًگراًی از بثبی ًبخَاظتِ 

-از یاّجردّبی ػودُ دی هغبلؼِ بثبی زیبًجبی احتوبلی، بزهَى. اظت

ّابی زیعاتی دی ظاغَ     ّبی تجرثی اظت كِ ثب قرای دادى ًوًَِ

. پاییرد کترٍهغٌبعيعی ـَیت هیّبی الهاتلف دی هؼرق هيداى

هبًٌد خرگَغ یب هاَغ، كاِ   )ایي ظغَ  ػجبیتٌد از هَجَد زًدُ 

( ؼاَد ّب ػودتبً تغييرات یفتبیی یب فيسیَلَشیک هغبلؼِ های دی بى

هبًٌاد رارک كؽات    )، ظالوَل  [2( ]هبًٌاد ثبفات هغاس   )، ثبفت [1]

ٍ یاب  [ 3(]ثِ هٌظَی هغبلؼِ تغيير دی فؼّبليات تَلياد ه ا     ظلوَلی

هبًٌاد  ) تجرثای  ّابی زیعاتی  ّبی حبٍی دیؼت هَلکاَل حلَله

دی [. 4](ّوَگلَثيي ثِ هٌظاَی هغبلؼاِ تغييار ظابختبی هَلکاَلی     

ای یا كِ ثارای تَلياد ٍ اػوابل هياداى ثاِ ًوًَاِ       ّرحبل، ٍظيلِ

هَجتابة   .ًابهين گيرد، هَجتبة هیزیعتی هَید اظتفبدُ قرای هی

هبًٌد هاَججر  )یب ثعتِ  (هبًٌد بًتي دی كٌبی ًوًَِ)هوکي اظت ثبز 

ایي هقبلِ ثِ تؽریح ًيبزّاب ٍ هححظابت    . ثبؼد( یب هحفظِ خبزًی

پردازد كاِ  جدید هیهَججری عرواحی ٍ ًتبیج ػولی یک هَجتبة 

ّابی زیعاتی   ّابی ظالوَلی ٍ هحلاَل   ثرای اػوبل هيداى ثِ ًوًَِ

 . هٌبظت اظت

 اوگيشٌ ي اَذاف طزّاحی -2

دی ّر ًقغِ از ًوًَِ ( EMF)هيداى الکترٍهغٌبعيعی اػوبلی 

هيداى  (پحییساظيَى)قغجػ  ،داهٌِتریي حبلت ثب زیعتی دی كلوی

هياداى  ای ًعجی هيداى هغٌبعيعی ٍ یاثغِ فبز لحظِالکتریکی ٍ 

. ؼاَد دی ّر فركبًط هؽاؿ های  هغٌبعيعی ثب هيداى الکتریکی

ّبی ػواَهی دی عرواحای اك ریات قریات ثاِ اتفاب        ثرخی ٍیصگی

ید ًيبز اظت ٍ عرواحی بى یا از عرواحی بًتي هتوبیس هَّب هَجتبة

 :ظبزد ػجبیت اظت ازهی

 یکٌَاختی هيداى هؽبّدُ ؼدُ دی هحلَل  -1

ِ )قبثليت كٌتارل ؼادت هياداى      -2 ٍ قغاجػ ٍ فابز   ( داهٌا

 دی هحلَلّب ًعجی هيداى
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 ًد فركبًعی كبفیپٌْبی ثب  -3

4-  ًَِ َاى ٍیٍدی حداق   ؼدّت هيداى دی ًو  ّیثبزد)ثبال ِث ازای ت

ًَِ زیعاتی،   ٍاحد جرم ًو َاى جیة ؼدُ دی  هؼوَالً ثب ًعجت ت

َاى ٍیٍدی هَجتبة ثيبى هیSARهَظَم ِث   (.ؼَد، ثر ت

(1)         
2| |

SAR
E

 

یظبًبیی  چگبلی ٍ  هيداى الکتریکی، ثردای  Eكِ دی بى 

-دل تلف دیبؼبه  یظبًبیی ثبیّبی بزاد ٍ یظبًبیی هؼ)ك  

 .ثبؼدهی( الکتریک

ِ دهاب ( ٍ ثبثت ًگِ داؼتي)قبثليت كٌترل   -5 ًَا ٍ گرادیابى   ی ًو

ِ دهابیی  بً هؽبثاهکبى تْيِ ؼرایظ دقيقٍ  (ّوگٌی دهبیی)دهب 

بثبی غيرحرایتی هغبلؼِ  ّبیی كِدی بزهَى)ثرای ًوًَِ كٌترل 

 (.ؼًَدهی

ظاابزگبیی ؛ هححظاابت كاابیثراهٌياات پرظااٌ  ٍ هحبفظاات   -6

ه حً دی هَایدی كِ هَجتبة ثاؽی از یک )الکترٍهغٌبعيعی 

دازُ  .(ؼَدتر هبًٌد عيف ظٌج هیگيری ثسیگظيعتن ًا

دازُ  -7 ّابی هياداى   گيری ٍ ًظبیت ّوسهبى ثر كويات اهکبى ًا

 (تقين یب غير هعتقينّب، هعیب هيداى SARهبًٌد )تبثؽی 

ّبی هَید ًظر ایي هقبلِ، ػوَهابً هياداى اػوابلی یا    دی فركبًط
-دی ًوًَِ زیعتی هؽاوؿ هی SARثب هيداى الکتریکی ٍ از عریق 

ثارای   هعاتغيلی  عرواحای یاک هَجتابة هاَججری    [ 3]ی د .كٌٌد
ررٍک )ّبی كؽت ظلَلی ثرای ًوًَِ MHz  900ثریظی بثبی اهَاج

دی ایي ظبختبی كاِ تٌْاب یاک قغاجػ یا     . تگسایغ ؼدُ اظ( پْي
كٌد، ثبالتریي ثبزدّی بى ثاب هاَازی ثاَدى هياداى ثاب      پؽتيجبًی هی

تَاى جیة ؼدُ دی ًوًَاِ  ك و گردد ٍ ًعجت ظغح هبیغ حبـ  هی
ثعتِ ثِ اثؼبد رارک  % 40تب % 20ثِ تَاى ٍیٍدی دی ایي حبلت ثيي 

 هوبض ثار ظيعتن كٌترل دهبی هجتٌی ثر چرخػ بة  .هتغير اظت
كٌاد، اهّاب چاَى    دیٍى یا تٌظين های َّای دهبی  ،ثدًِ فلسی هَججر
ٍات ثر كيلَگرم ثَدُ ٍ  دهاب   1هَید ًظر هؼبدل  حداك ر جیة ٍیصُ

دّاد، تادثيری ثارای كٌتارل دهابی      دیجِ افسایػ های  2/0یا تٌْب 
هاَججری دایارٍی    هَجتابة یاک  [ 5]دی  .ًوًَِ ثِ كبی ًرفتِ اظت

پٌْابی ثبًاد   )دی یاک فركابًط    ّبی ظالَلی وًًَِتبثػ دّی ثرای 
گسایغ ؼدُ اظت كِ ثب تَجاِ ثاِ هقابدیر     MHz  1900(ثعيبی كن

ثبالی جیة ٍیصُ هَید بزهبیػ، خٌک كٌٌدگی ثاب بة ثارای خاَد    
ًوًَِ دی ًظر گرفتِ ؼدُ اظات ٍ حاداك ر افاسایػ دهاب دی تؼابدل      

. ظات ٍات ثار كيلاَگرم ا   10دیجِ ثِ ازای جیة ٍیصُ  3/0دهبیی، 
تبثػ دی ًوًَِ دی ًظار   یکٌَاختیقغجػ دایرٍی ثِ هٌظَی افسایػ 

دیجاِ اخاتحک فابز     90گرفتِ ؼدُ كِ ثب دٍ پرٍة هتؼبهد كاِ ثاب   
. گرددؼًَد، دی فركبًط هَید ًظر یٍی ًوًَِ اػوبل هیتحریک هی

 1800هَجتاابثی هااَججری ثااب پٌْاابی ثبًااد ثيؽااتری، از  [ 6]دی 

ّبی تَاى ثابال،  ثرای بزهبیػهؼروفی ؼدُ اظت كِ  MHz  3200تب
هياداى اػوابلی   . ٍات تَاى ٍیٍدی یا اػوبل ًوبید 100تَاًد تب هی

تَظّظ ایي ظبختبی تٌْب یک قغجػ داید ٍ قبثليت خٌک كٌٌدگی 
-ثب گردغ َّا ثب دهبی تٌظين ؼدُ دی دیٍى هَجتبة تامهيي های  

ج اهّب اًتْبی هَججر ثب یک ٍیقِ فلسوی اتفبل كَتبُ ؼدُ ٍ هَ. ؼَد
ؼَد هياداى الکتریکای دی   اػوبلی از ًَع ایعتب اظت، كِ ثبػث هی

 . ظراظر هَجتبة ّوعبى ًجبؼد
دی ایي هقبلِ هب عراحی، ظبخت ٍ كابیثرد یاک هَجتابة ثاب     
پٌْاابی ثبًااد هٌبظاات ٍ هٌغجااق ثاار ثبًااد تلفااي ّوااراُ ایااراى    

(MHz900 )كٌين كِ دی بى از هَج یًٍدُ اظاتفبدُ  یا گسایغ هی
جبیابثی ًوًَاِ دی عاَل هاَججر      تری ثِبظيت كنلیا حعّ ؼدُ ٍ

اػان از خغای یاب    ) قبثليات كٌتارل قغاجػ   داید ٍ ػحٍُ ثر ایاي،  
  .یا دایاظت ٍ كٌترل دهبی ًوًَِ (دایرٍی

 طزّاحی ي بُيىٍ ساسی مًجتاب -3

ثاااِ هٌظاااَی ثاااربٍیدى اهٌيااات پرظاااٌ  ٍ ظااابزگبیی     
ثب تَجِّ ثاِ  . الکترٍهغٌبعيعی، ظبختبی ثعتِ هَججری اًتابة ؼد

ّار دٍ قغاجػ ػواَدی ٍ افقای، ظاغح هقغاغ       ضرٍیت تحریک 
هَججر هرثّؼی ثب تَجِّ ثاِ ظابخت   . دایرٍی یب هرثّؼی ترجيح دایًد

ثب تَجِّ ثِ بى كِ دی هَججر هرثّؼی پٌْبی . تر اًتابة گردیدبظبى
فركابًط بغابز   % 40ثبًد هيبى فركبًط بغبز هد غبلت ٍ هد ثابالتر،  

پٌْبی ثبًد ،  cm  17هؼبدلهد غبلت اظت، ثب اًتابة اًدازُ ضلغ  
. تؼيايي ؼاد    MHz  1250تاب   MHz    882دظتگبُ ازهد غبلت 
 .دّدًوَدای ثلَكی اجسای هَجتبة یا ًؽبى هی( 1)ؼک  

 

 
هَججر دی دیٍى یک هحفظِ ثب دهبی : ًوَدای ثلَكی اجسای ظيعتن هَجتبة: 1ؼک  

َاى ٍیٍدی تَظّظ كبث  فركبًط ثبال ِث پرٍ. كٌترل ؼدُ قرای داید ّبی تحریک ةت

ی دییبفت ؼدُ ٍ تَظّظ تحلي از پرٍةهتؼبهد اػوبل ؼدُ ٍ دی خرٍجی،  -ّبی هؽبْث

ظبیت هی َا دیٍى هَججر تَظّظ دٍ في دی دٍ ظر . ؼَدگر عيفی ثر بىً  گردغ ّ

جبم هی  (.في( 3)رهَكَپ ، ت( 2)هٌجغ گرهب، ( 1) .پییردهَججر ًا



ًوًَااِ، ثبیعااتی ثااِ هٌظااَی اًتقاابل ثْيٌااِ تااَاى ٍیٍدی ثااِ 

  ٍیٍدی ثااِ دیٍى هااَججر ظاابختبیی ثاارای تااسٍیج تااَاى از كبثاا

دیي هٌظاَی از  ثا . ًابهين عراحی ؼَد كِ بى یا ظبختبی تغجيق هی

ثاارای تحلياا  ظاابختبی   2009ًعاااِ  CST-MWSًاارم افااسای  

پاط از   تغجياق  یبختبظا . الکترٍهغٌبعيعی اظاتفبدُ ؼادُ اظات   

هؽتو  ثر یک ( الف) 2هغبلؼِ ٍ تجرثيبت هتؼدّد ثِ ـَیت ؼک  

اظت كِ دی اًتْب ثِ یک كحّک  ؼدُاًتابة  (پرٍة)هيلِ ثبییک 

 یک ثربهادگی ؼَد ٍ دی ًقغِ هقبث  بى ای فلسی ختن هیاظتَاًِ

ثارای ایجابد   . یٍی ظغح داخلی هَججر اظتفبدُ ؼدُ اظات هدٍّی 

ٍ یک ًيواِ   ؼَدقغجػ هتؼبهد ًيس از ّويي ظبختبی اظتفبدُ هی

هَجتابة   .(ة-2  ؼاک )گاردد  هَجتبة ثب دّبًِ ثبز تکويا  های  

دٍ ًيوااِ هااَججری كااِ بیٌااِ دّبًااِ كبهاا  از ثااِ ّاان پيَظااتي 

كِ دی بى یک ًيوِ ًقاػ فرظاتٌدُ ٍ    گرددتؽکي  هی یکدیگرًد

ّدک از ثْيٌِ   (.د-2ؼک  ) كٌددیگری ًقػ گيرًدُ یا ثبزی هی

اًؼکابض تاَاى از    بى اظت كِتغجيق  ظبختبیاثؼبد اجسا دی  ظبزی

 هتؼبهاد ّابی  ّب ٍ كَپليٌا  تاَاى ثايي پارٍة    ّر یک از ٍیٍدی

ٍ از  ق  ثبؼااد ٍ ثيؽااتر تااَاى از ٍیٍدی ثااِ هااَججر هٌتقاا حاادا

ایي ّدک دی قبلت چْبی كويّات هياداًی    .بى خبیج ؼَدخرٍجی 

 :ؼَدخحـِ هیزیر 

S11 :1 ٍیٍدیاز  ًبخَاظتِ ثبزتبة  

S21 :2ثِ ٍیٍدی هتؼبهد  1از ٍیٍدی ًبخَاظتِ  تسٍیج. 

S31  :ة  دییبفت دی هَجهغَل ٍی َازی) ّن قغجػخرٍجی دی  1 ازٍ   .3( ه

S41  : َاظِتدییبفت َج ًبخ ٍدی ه ٍی ٍجی دی  1 از  ّن قغجػخر  .4( هتؼبهد) غير 

َججر دی حدٍد یثغ عَل هَج ه فبـلِ پرٍة از اًتْبی هَججر

ثارای ثاِ دظات     .اظات ( MHz940)دی فركبًط هركسی عراحی 

-ّر یاک از اًادازُ   ّبی ثْيٌِ از یٍغ جبیٍة كردىدازُبٍیدى اً

ِ ّبی هجَْل دی ثبزُ ظابزی ثارای هقابدیر    ی هوکي ، اًجبم ؼاجي

دی  .كٌاين ي هقدای اظاتفبدُ های  هاتلف ٍ دی ًْبیت اًتابة ثْتری

یًٍااد عراحاای عااَل پاارٍة تحریااک ٍ ؼااؼبع ٍ عااَل كحّااک  

ی بى فبـلِ)دایًد ٍ هح  پرٍة تحریک  S11ثيؽتریي تبثير یا ثر 

ٍ ؼؼبع ٍ ایتفبع ثربهدگی زیریي ثيؽتریي تبثير ( از اًتْبی هَججر

 .یا دی دٍ پبیاهتر دیگر دایًد

-دی فبـلِ ثبالترهيرای  هَددّدد كِ ثریظی ثيؽتر ًؽبى هی

cm 27  ُی از هح  تحریک ثِ اًدازdB 40  از . ؼاَد تضؼيف های

دی ًظار   cm 30یؼٌای ّار قعاوت     cm 60ایي یٍ عَل هاَججر  

دی ػوا ، اهکابى ثاِ    ( د-2ؼاک  )ثب اتفبل دٍ قعوت  .گرفتِ ؼد

-دی ًبحيِ هيبًی فاراّن های  خبلؿ دظت بٍیدى یک هَج یًٍدُ 

ی ًبحياِ هيابًی ًعاجتبً یکٌَاخات     گردد ٍ داهٌِ هياداى تبثؽای د  

 (.3ؼک )خَاّد ثَد 

اظاتفبدُ  ٍ پيچ كردى اجسا ِث هٌظَی ظبخت هَجتبة ، از خن ٍی  

َثبتَی ا . ؼد ک ز جٌط پلکعی گحض ثب هجوَػِ هَجتبة دی دیٍى یک ًا

َایُ  هيلی هتر قرای داید كِ دهبی دیٍى بى ِث ٍظيلِ یاک   8ضابهت دی

تٌظين ٍ ثبثات ًگابُ داؼاتِ     (Thermostat) ٍ كٌترلر دهبپب هٌجغ حرایت

تْاب   ّب،ِث هٌظَی تؼجيِ في. ؼَدهی  هجرایای ، دی دٍ ٍی  فلسوی اثتادا ٍ ًا

 ُ ًَِایجبد ٍ ثب تَیی فلسی رریفی پَؼبًيد ِ گ ِ دی ػيي اهکبى ؼد، ث ای ك

َا، اهکبى ًؽت هيداى  . ّب ِث هحيظ ثيرٍى ٍجَد ًداؼتِ ثبؼدػجَی ّ

یک قعوت هَجتبة ثب دٍ پرٍة هتؼبهد ثرای ایجبد اهکبى ( ة. )، كحّک، ٍ دیعک هتقبث  بىظبختبی ثاػ تغجيق هَججر، ؼبه  پرٍة: 2ؼک  

اتفبل دّبًِ ثِ دّبًِ دٍ قعوت هؽبثِ هَجتبة ٍ ( د)، ثرای هحبظجبت ػددیّب ًبحيِ پرٍةثٌدی هػ( ج)ثر ّن،  تحریک دٍ قغجػ ػوَد

 .دٌّدگيری پط از ظبخت ًوًَِ اٍّليِ یا ًؽبى هییج اًدازًُتب( )ّبی هؽاؿ ؼدُ ثب هٌحٌی :ظبزیپط از ثْيٌِ پبیاهترّبی ثبزتبة ٍ تسٍیج
 

 فال

 ة

 ج

 (د)



 
ِ هيداى : 3ؼک   َاى ٍیٍدی الکتریکی داهٌ  .W1دی عَل هَجتبة ِث ازای ت

 
رُ: 4ؼک   دٍ قعوت هَججر دی حبلت : ؼک  داخلی. ثرداییهَجتبة دی ؼرایظ ْث

ًَِ و گِ. ّبجدا از ّن ٍ ًحَُ جبظبزیً  ًَِجٌطً  ػی فَدایًدُ ًو  .م ظجک اظتّب ًَ
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ّب دی ػو  بظبى ًيعت ٍ گيری ؼدّت هيداى دی دیٍى ًوًَِاًدازُ
جب، ثِ یٍال هؼوَل دی ادثيبت هعئلِ، جیة ٍیصُ دی هب ًيس دی ایي

-ثِ دظات های  ظبزی هحبظجِ ػددی ٍ ؼجيِّب یا از عریق ًوًَِ

زیعتی هَید اظتفبدُ دی ایاي  ّبی خَاؾّ الکتریکی هحلَل. نبٍیی
ِ  ّب از جولِ هحلَل بزهبیػ ّابی  ثاب غلظات   Tris ثبفر هَظاَم ثا

هحَی ثاب اًتْابی   هاتلف دی بزهبیؽگبُ هب ثر اظبض یٍغ كبث  ّن
دی فركبًط )ُ اظت گيری ؼدثبز دی ثبًد فركبًعی هَید ًظر اًدازُ

ٍ  MHz  940هركاسی  ثاب    Trisهحلاَل  یظابًبیی كا     گاییدّی 
ثااااااِ ترتياااااات ػجبیتٌااااااد   mM  100غلظاااااات

rاز 77.4, 0.6 S / m ثاب دی ًظار گارفتي خاَاؾّ     (.  
ّابی  ی ایي هحلاَل ثاِ ػٌاَاى ًوبیٌادُ خاَاؾّ هحلاَل      الکتریک

یکٌَاختی بى دی هيساى زیعتی هَید اظتفبدُ، هيساى جیة ٍیصُ ٍ 
ررٍک ثِ ؼک   .ای ثریظی ؼدُ اظتثرای ررٍک اظتَاًِهحلَل 
ررٍک هَید . ؼًَدظبختِ هی گحضای ٍ از جٌط پلکعیاظتَاًِ

 ایتفابع  mm 5/0ی ظبزی دایای ضابهت دیَایُاظتفبدُ دی ؼجيِ

cm 2/5  ؼؼبع داخلی ٍmm 5/4 الکتریاک  ضاریت دی . ثبؼٌدهی

r ثاارای ایااي راارٍک دی ؼااجيِ ظاابزی     ٍ یظاابًبیی    3.4=
σ=0.0051S/m  ّوچٌايي ثاب فارق     .ُ اظات رر گرفتِ ؼاد دی ى

تحریک هَجتبة ثب قغاجػ دایارٍی، ثاِ هٌظاَی ثریظای كيفيات       
ػ دی قغجػ دایرٍی هيداى دی دیٍى هحلَل، ًعجت هحَیی قغاج 

ّرچِ ایي ًعاجت  . دادُ ؼدُ اظت ًؽبى( 5)دیٍى هحلَل دی ؼک  
 .تر ثبؼد، كيفيت قغجػ دایرٍی ثيؽتر اظتثِ ٍاحد ًسدیک

 

 
ٍیبلؼجيِ: 5ؼک   َیی دی  ً عجت هح ٍیصٍُ  ل زیعتی كبهحًظبزی جیة  ی هحَل  ّبی حٍب

 ُ ٍیص: پر ؼد ٍ جیة  َیی  ٍیٍدیًعجت هح َاى  ِ ت ُ ث ًعجت  .(W W/kg/ثر حعت)  ًُ رهبليس

ل ثيي َیی دیٍى هحَل  .قرای داید 2تب  1 هح

جبم گرفتِ ثِ ٍظيلِ ایي ظابختبی،  بزهبیػیک ًوًَِ از  ّبی زیعتی ًا

دٍ ثار   MHz  940ثب تاک فركابًط   تلفي ّورُا ثریظی بثبی تؽؼؽغ

، ًاَع دی ّار  . ُ اظات ّوَگلَثيي اًعبى ثبلغ ٍ ًَزاد ثَدًوًَِ ًَع 

اًد، دی حبلات اٍّل  ّب ثِ دٍ ـَیت هَید هَجتبثی قرای گرفتًِوًَِ

ّر ًوًَِ یک ظبػت ثِ ـَیت هوتد، ٍ دی حبلت دٍم، ّار ًوًَاِ   

ای دی هؼرق دقيقِ 10ای ثب فَاـ  دقيقِ 15دی چْبی ثبزُ زهبًی 

دیجاِ   37دهبی اًکَثبتَی دی زهابى بزهابیػ   . اًدتبثػ قرای گرفتِ

. قرائات ؼادُ اظات    ٍات 3ثراثر ثب  گراد ثَدُ ٍ تَاى ٍیٍدیبًتیظ

-ایائِ ؼادُ  (6)ّب دی ؼک  ایي ًوًَِ عيف فلَیظبًطًتبیج اٍّليِ 

ًحَُ تمثير تبثػ ثار دٍ ًاَع ّوَگلاَثيي    دٌّد كِ اًد ٍ ًؽبى هی

 . ثبؼدهتفبٍت هی

 یزيگ جٍيوت -5

هقبلِ عراحی، ثْيٌِ ظابزی ٍ كابیثرد یاک هَجتابة     ي یا دی

هَججری دی ثبًد فركبًعی تلفي ّوراُ گاسایغ ؼاد كاِ قبثليات     

دی یکای از   2تار از  یا ثب ًعجت هحَیی كان  ایایجبد قغجػ دایرُ

كابیثرد ایاي هَجتابة دی ثریظای بثابی      . ّبی ًوًَِ دایاظتررک

هٌجار ثاِ    ثار ّوَگلاَثيي اًعابى،    MHz  940ثب فركابًط تبثػ 

 . هؽبّدُ تغييرات قبث  تَجّْی دی ًوًَِ ؼدُ اظت

1 
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ثبفر هحلَل پرٍتئيي دی . MHz 940تحت تبثير اهَاج الکترٍهغٌبعيعی ثب فركبًط  HbF( ٍ ة HbA( ف فلَیظبًط هرثَط ثِ الفًوَدای عي: 6ؼک  

ثبزُ  4ٍ دی ( قرهس)اؼؼِ خَیدُ ثِ هدت یک ظبػت   ،(بثی (عيف فلَیظبًط پرٍتئيي اؼؼِ ًاَیدُ  ،4/7ثراثر ثب  C 37، pH°دهبی  ،mM 50فعفبت 

ُ ثَد  M 3غلظت ّوَگلَثيي    .ٍات 3 تَاى ٍیٍدیثب  MHz 940دی فركبًط  (  ظجس)دقيقِ اظتراحت ثيي ثبزُ ّبی زهبًی  10ب ای ثِدقيق 15زهبًی 

 .اظت
 


