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صفحة المحرر
افتتاحية العدد الرابع
الشركات اليت تدير شبكات االتصاالت وتوفر اخلدمات للزبائن .والدافع
االساسي للمشغلني للبحث عن خدمات جديدة يكون متطلبات السوق من
الزبائن سواء أفراد أو مؤسسات .وبالتايل فإن البيئة التنافسية الشديدة بني
املشغلني وبني املصنعني تدفع هبم للتطوير املستمر لتحقيق رضى الزبائن .فشل
شركة تشغيل أو شركة تصنيع يف حتقيق رضى الزبائن واملستهلكني بسبب
ختلفها التقين قد يؤدي إىل خروجها من مضمار السباق وقد يكون لألبد!
محمد المصراتي

وبالتايل فإن مراكز االحباث والتطوير تعترب ركن أساسي يف الشركات العاملية

1

املتواجدة يف بيئات تنافسية غري احتكارية.

يسعدين يف البداية بإمسي واسم أعضاء جلنة وطاقم التحرير جمللة املدار

على مشارف الجيل الخامس من االتصاالت الخلوية

لالتصاالت وتقنية املعلومات وتطبيقاهتا أن نقدم لكم العدد الرابع من النسخة

الجيل الرابع ترافق ظهوره مع ما يعرف اليوم بالتطوير بعيد املدى للشبكات

العربية من اجمللة واليت بالطبع ما كان هلا أن ترى النور لوال التوفيق من اهلل أوالا
مث املشاركة املشكورة من املؤلفني واملراجعني وغريهم .التزال جملتنا يف سنواهتا

اخللوية ( Long Time Evolution (LTEو يعترب ثورة تقنية مهمة
و ذلك بتغيريه لبنية االتصاالت اخللوية و ذلك بتقليل الطبقات بني أجهزة

األوىل حتبو ولكننا إن شاء اهلل مصرون على مواجهة التحديات واالستمرار
متاشيا مع احلكمة بأن تأيت متأخرا خري من أال تأيت أبدا .كل عدد من النسخة

املستخدمني  User Equipmentو حىت املزود باخلدمة Service
( Providerشبكة االنرتنت على سبيل املثال) وذلك بتطوير أجهزة

العربية يضيف بعض اللبنات لبناء التقنية واالتصاالت يف مكتبتنا العربية واليت

تعترب لألسف فقرية يف هذا اجملال بالرغم من قوة وغىن اللغة العربية وقدرهتا

املستخدمني واليت ازدادت كفاءهتا و قدرهتا بشكل غري مسبوق مع تطور
املعاجلات امليكروية متعددة األنوية Multicore RISC
 Processorsو كذلك تطوير احملطات االرضية Base Stations
و اليت مسيت اختصارا  eNBوذلك لتفريقها عن احملطات االرضية اخلاصة
باجليل الثاين والثالث .الكثري من املهام واخلدمات أصبح يتم معاجلتها وأداؤها
يف احملطات االرضية للجيل الرابع ومت التخلص من حمطات التحكم يف احملطات
االرضية  Radio Network Controllersواليت كانت أساسية يف
األجيال السابقة للجيل الرابع من االتصاالت اخللوية واليت كانت مسؤولة عن
العديد من املهام احليوية بالغة األمهية مثل توزيع املوارد الراديوية وتتبع أجهزة

الشبكات اخللوية احلالية وكيف ستساهم يف ظهور تطبيقات جديدة غري ممكنة

املستخدمني واجراءات التسليم واالستالم فيما بني احملطات االرضية وبعض
مهام بروتوكوالت االنرتنت وغريها .مع اجليل الرابع أصبحت جل هذه املهام
يتم اجراءها يف احملطات االرضية ولتسهيل هذه املهام أصبح من املمكن
للمحطات االرضية أن تتصل ببعضها بشكل مباشر .ومن ضمن ثورة اجليل
الرابع كذلك تغيري نوعية التعديل يف إشارات االتصاالت من اتصاالت واسعة
احلزمة أو ما يعرف  CDMAإىل التقنية عتيقة املفهوم حديثة التطبيق و

على التعبري يف كل جماالت العلوم املختلفة.
كافتتاحية هلذا العدد قررنا أن نتجول مع القراء الكرام يف رحلة استكشافية
سريعة لتقنية االتصاالت القادمة واملتمثلة يف اجليل اخلامس من االتصاالت
اخللوية واليت بدأت مالحمها يف الظهور واملتوقع أن نشهد ميالدها الرمسي خالل
العام  2020ولكنها بالطبع سوف تستمر يف النمو الطبيعي لسنوات ورمبا
لعقود عديدة بعدها .والسؤال الذي قد يتبادر إىل ذهن البعض ماهي الدواعي
واملتطلبات اليت كانت خلف التوجه للجيل اخلامس وما هو اختالفها عن
اليوم على كل املستويات من االفراد وحىت للمؤسسات والدول.
احملرك االساسي للمصنعني لوضع مواصفات معيارية جديدة لالتصاالت
اخللوية وبالتايل مشاركة البحاث يف املراكز البحثية واجلامعات ودفع املنح
واالموال لدعم هذه االحباث يكون متطلبات املشغلني ( ،)operatorsأي
1حممد املصرايت :عضو هيئة تدريس جبامعة فازا ،فنلندا،
Mohamed.elmusrati@uvi.fi
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OFDM

و هلذا مت العمل على وضع تصورات اجليل اخلامس لتكون قادرة على استيعاب

االستخدام واملسماة بالتقسيم الرتددي املتعامد و املتعدد

 Orthogonal Frequency Division Multiplexingو
الذي يعترب أفضل من عدة نواحي أمهها أنه يوفر إمكانية اتصاالت بالغة

املتطلبات احلديثة واملستقبلية وقد كانت بدايات النقاش يف هذا املوضوع يف
العام  ،2012أما البداية احلقيقية يف صياغة املقرتحات و جتميعها فريجح أهنا

السرعة بدون احلاجة اىل استخدام موازيات  Equalizersمعقدة جدا يف
أجهزة املستخدمني و كذلك سهولة جدولة  Schedulingاخلدمات نسبيا

كانت مع بدايات  2015وقد مت وضع العام  2020كموعد خلروج االطار
القياسي أو املعياري  The standard frameللمنظومة احلديثة .األن

و التحكم يف سرعات االتصال ،باإلضافة إىل الكفاءة العالية عند استعماهلا
مع نظم اهلوائيات املتعدد واملعروف ب MIMO) Multiple Input
 .Multiple Output Antennasولزيادة رفع سرعات نقل

وحنن نقرتب من العام  2019فقد بدأت الكثري من معامل اجليل اخلامس يف
الظهور ولعلنا نستعرض أهم هذه املعامل واليت من شبه املؤكد أهنا ستكون من
ضمن النموذج املعياري للجيل اخلامس:

البيانات مت استحداث تقنية التجميع الطيفي وحماولة استغالل أي طيف متوفر

 .1تقنيني استخدام املوجات امللليمرتية و اليت قد يتجاوز ترددها GHz300
و هذا كفيل حبل مشكلة االزدحام الطيفي حيث ميكن بسهولة أن تصل سرعة

وهلذا وصلت سرعة االتصاالت القصوى خصوصا للمستخدم الثابت اىل
حوايل  .1 Gbpsأما للهاتف احملمول فأصبح من املتوفر جتاريا احلصول على
سرعات تصل إىل  .300 Mbpsوبالرغم من هذا التطور اهلائل إال أنه مل
يكن كايف لتلبية املتطلبات العصرية واملتمثلة يف ثالث فروع أساسية على األقل

البيانات إىل قرابة  ،20 Gbpsبل و ميكن أن يتجاوزها .ولكن املشكلة أن
التغطية الراديوية عند هذه الرتددات تكون حمدودة ومستوى الفقد يكون عايل
جدا خصوص ا يف اخرتاق اجلدران وغريها مما جيعلها حل حمتمل للخاليا بالغة
الصغر  Micor-cells and Pico-cellsو اليت ال يتجاوز قطرها
بضع عشرات من األمتار .وبالرغم من وجود اخلاليا الراديوية الصغرية يف اجليل

وهي:
 .1تطبيقات املراقبة والتحكم و كذلك منصات االلعاب و تطبيقات الواقع
االفرتاضي  Virtual Realityأو الواقع املعزز Augmented
 Realityتشرتك كلها يف أهنا حتتاج إىل زمن استجابة حقيقي صغري جدا.
على سبيل املثال يف بعض تطبيقات الوقاية والتحكم يف شبكات الكهرباء

الرابع ولكن من املتوقع أن تطور وتقنن يف اجليل اخلامس .كما سيتم تطوير
املرحالت ( )Radio Relaysيف اجليل اخلامس وسوف تكون أكثر ذكاء
وقدرة على التكيف والتعاون مع بعضها بشكل آيل لتحسني مواصفات

جيب أال تزيد زمن استجابة التحكم عن  5مللي ثانية وهذا الزمن صغري جدا

االتصاالت عند حدود اخلاليا الراديوية حيث يرتفع مستوى التداخل الراديوي

ال ميكن ضمانه يف اجليل الرابع احلايل.

من اخلاليا اجملاورة .كما يبدو أننا سوف نرى املزيد من االحباث يف جمال
الرتددات امليللي مرتية حيث بدأ بالفعل التفكري يف ما بعد اجليل اخلامس و
استعمال ترددات التريا هرتز أي ما يعادل ألف غيغا هرتز مما سوف جيعل
مشكلة حمدودية الطيف شيء عتيق و قدمي من املاضي.

 .2من ضمن املتطلبات احلديثة ما يعرف بإنرتنت االشياء و الذي يرتكز على
مفهوم أن أي شيء ميكن أن يُستفاد بتوصيله بالشبكة العنكبوتية االنرتنت
ينبغي أن يتم توصيله سواء كان أجهزة يف البيت مثل الثالجة وامليكروويف
وعداد الساعة واملكيف ،أو يف الشارع مثل املتحسسات  Sensorsيف
الطرق ،أو عند اشارات املرور أو يف شبكات الكهرباء سواء يف احملطات أو
يف التوزيع أو يف املصانع و املعامل أو يف املدارس و املستشفيات و املؤسسات
العامة واخلاصة وغريها .بالتايل من املتوقع زيادة رهيبة وغري مسبوقة يف توصيل

 .2االستخدام العملي للهوائيات املتعددة ذات الكثافة الفائقة Ultra
 massive MIMOو اليت ستمكن من احلصول على تغطية راديوية
موجهة لكل مستخدم على حدة .مبعىن أنه سيمكننا من إرسال اإلشارات إىل
مئات املستخدمني يف اخللية على نفس الرتدد ويف نفس الزمن وبدون حصول
أي تداخل مؤذي بينهم نتيجة العزل املكاين الذي توفره اهلوائيات املتعددة
ذات الكثافة الفائقة .وهذا بدوره سيزيد من عدد املستخدمني يف الوحدة
املكانية .باإلضافة إىل زيادة كفاءة استخدام الطيف وزيادة عدد املستخدمني
وزيادة كبرية جدا يف سرعة نقل البيانات .وباإلضافة إىل ما سبق فإنه سيكون
من املمكن كذلك احلصول على معلومات دقيقة جدا عن موقع جهاز
املستخدم مما يساهم يف فتح تطبيقات كثرية منها ما هو متعلق حباالت الطواري
ومنها ما له صبغة جتارية ودعائية.

املتحسسات و أجهزة ذات طاقة منخفضة واليت قد تصل إىل عشرات اآلالف
من األجهزة الالسلكية يف الكيلومرت املربع الواحد .مثل هذا العدد تعجز
منظومة شبكات اجليل الرابع على التعامل معه بكفاءة ووثوقيه.
 .3بالرغم من السرعة العالية احلالية للجيل الرابع إال أننا نرغب يف سرعات
أكرب خصوصا مع انتشار أجهزة التلفزيون كبرية املساحة و اليت تدعم التقنيات
فائقة الوضوح مثل  K4و  K5و اليت حتتاج اىل سرعات انرتنت عالية جدا،
و هلذا فإننا نرغب يف إضافة تقنيات جديدة متكننا من سرعات تصل إىل
 20 Gbpsأو أكثر.
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الذكية واملدن الذكية واملواصالت الذكية وغريها من النظم اليت ال حتتاج لتدخل

 .3كما أشرنا سابقا فإن من أهم متطلبات اجليل اخلامس هو تقليل زمن
االستجابة أو التأخري يف الشبكة وهلذا مت تقدمي عدة حلول يف هذا السياق.
منها ما يسمى باالتصاالت البينية بني االجهزة Device-to-Device

بشري آين يف تسيريها ،بل تعتمد على حتليل سيل فلكي متدفق من البيانات
سواء من املتحسسات أو من أجهزة النقال أو من مواقع التواصل االجتماعي

 .Communicationالفكرة هنا ببساطة كالتايل ،إذا كانت األجهزة
قريبة من بعضها حبيث ميكنها االتصال بشكل مباشر (يعين خالل بضع مئات

و االنرتنت لتستخلص منها املعلومات باستعمال ما يسمى خبوارزميات تعليم
اآللة  Machine Learning Algorithmsمث تستخدم هذه

من االمتار) فلماذا ال يتم إرسال واستقبال املعلومات بينها بشكل مباشر
وليس عن طريق الشبكة اخللوية مما يوفر يف زمن التواصل بشكل كبري جدا.
يعين مثل أجهزة الووكي توكي  Walkie-talkieاملشهورة والفرق أن عملية

املعلومات يف زيادة خربهتا و أختاذ القرارات املناسبة سواء بشكل كلي و بدون
أي تدخل بشري أو مبساعدة خبري بشري حسب التطبيق .هذه التطبيقات
حتتاج إ ىل شبكة اتصاالت مكثفه وذات وثوقية عالية وبزمن استجابة صغري

االتصال ومراقبة اجلودة يتم التحكم فيها عن طريق شبكة اجليل اخلامس.

جدا وهذا ما سوف توفره شبكة اجليل اخلامس .من هذه التطبيقات السيارات

فتقوم الشبكة بفحص جودة اإلشارة بني اجلهازين وتقوم باختيار الرتددات

أو احلافالت والقطارات ذاتية القيادة واليت تستفيد من معلومات حية

املناسبة وتتحكم كذلك يف املوارد الراديوية ويتم ذلك عن كريق قناة التحكم
واليت ت كون موصولة بني كل جهاز والشبكة اخللوية .أما قناة املعلومات فيتم
الربط بني اجلهازين بشكل مباشر .هذا من شأنه كذلك تقليل االزدحام على

 Onlineعن حالة الطريق بواسطة أجهزة املالحة ،أو االنسان اآليل الذي
يستطيع إجراء عمليات جراحية مع متابعة االخصائي البشري عن بعد (رمبا
آالف الكيلومرتات) وبالتايل إذا رأى هذا األخصائي أي خطأ فادح يف عمل

الشبكة اخللوية ولكن االمر بالطبع ال خيلو من مشاكل تقنية مثل التداخل
بني القناة املباشرة بني اجلهازين وقنوات الشبكات اخللوية الرئيسية والفرعية و
املرحالت الراديوية .من االستخدامات املتوقعة هلذه التقنية هو التواصل املباشر

االنسان اآليل يستطيع أن يتدخل وينبغي أال يزيد زمن تأخري االستجابة عن
ربع ثانية مهما كانت الظروف .هناك مئات التطبيقات اجلديدة املتوقعة خالل
العقد القادم بإذن اهلل ،اجليل اخلامس ميكنه أن يفي باحتياجات االتصاالت

بني معدات و أجهزة املصانع و اليت تكون متقاربة جغرافيا .ومن التطبيقات
املثرية لالهتمام كذلك تواصل املركبات (سيارات ،شاحنات ،أو حافالت) مع
بعضها حيث ميكنها تبادل معلومات عن حالة الطريق مثال عندما تتقابل

لكل هذه املتطلبات.
 .5من معامل اجليل اخلامس ليس فقط الذهاب إىل ترددات جديدة بالغة
العلو ،بل يتميز كذلك باستخدام ترددات منخفضة نسبيا مثل 600 MHz

وبدون تدخل السائق ولكن ميكنها تنبيه السائق ألي مفاجآت كوجود حادث
مروري أو ازدحام مفاجئ أو غريها .بعض التطبيقات خصوصا يف اجملاالت
الصناعية و يف جمال املتحسسات  Sensor Networksال حنتاج فيها
إىل سرعة نقل بيانات عالية حيث ال تتجاوز سرعة البيانات املطلوبة بضع

وهي من ضمن الطيف الذي كان مستخدما ألجهزه التلفزيون املرئي التماثلي
(املنقرض حاليا يف أغلب دول العامل) .متتاز الرتددات املنخفضة بأن هلا تغطية
ممتازة ملساحات واسعة تصل إىل أكثر من  20كيلومرت و ميكنها اخرتاق املباين
بفقد قليل نسبيا ،كما ميكن استعمال التقنيات احلديثة يف رفع كفاءة استعمال
الطيف مما يضمن سرعة نقل بيانات عالية جدا.

 Kbpsولكن حنتاج إىل وثوقية عالية جدا حبيث ال تتجاوز احتمالية الفصل
(ضياع التغطية مثال)  0.00001و ال يتجاوز التأخري  1مللي ثانيه.
باإلضافة إ ىل ذلك فإن بعض املتحسسات اليت يتم نشرها باألالف وعلى
مساحات جغرافية واسعة جدا تعمل بالبطارية (مثل بطارية القرش املستعملة
يف ساعات الكوارتز) و اليت ينبغي أن تكون كافية إلمدادها بالطاقة لعدة

 . 6املشهد احلايل يف االتصاالت يبني نوع من الفوضى يف النظم فتجد مثال
أنظمة اجليل الرابع مع اجليل الثالث مع الواي فاي  WiFiو املعروفة ب
 IEEE 802.11Xحيث  Xمتثل العديد من املعايري املختلفة باإلضافة

أشهر أ و حىت سنوات بدون إعادة شحنها أو احلاجة الستبدال البطارية.
وبالتايل فإن هذه األجهزة ينبغي أن تعمل بطاقة إرسال صغرية جدا .وهلذا مت
تطوير ما يعرف باتصاالت االشياء ذات الطيف الضيق NarrowBand-
 IOTواليت تستخدم  OFDMولكن باتساع طيف ترددي ال يتعدى
 200 KHzوهذا الطيف يتوافق مع طيف منظومة  GSMالقدمية مما
ميكن من إعادة تدويرها يف خدمات جديدة ذات طبيعة صناعية.

إىل الواي ماكس و املعروف معياريا ب  IEEE 802.16هذا باإلضافة
االتصاالت حمدودة املسافة (تسمى بالشبكات الشخصية) مثل
 Bluetoothو  Zigbeeو كذلك شبكات االنرتنت باألقمار الصناعية
و شبكات االتصاالت الضوئية الالسلكية و يتوقع ظهور معايري جديدة تنظم
االتصاالت على املوجات امليللي مرتية و غريها .هذه النظم املشتتة يتوقع أن
يتم تنظيمها لتتكامل وتتناغم مع بعضها يف اجليل اخلامس.

 .4من التطبيقات اليت بدأت تتشكل يف حياتنا اليومية واليت ستغري من معامل
املستقبل البشري هو الذكاء االصطناعي والنظم الذكية مثل شبكات الكهرباء

 .7من فلسفة اجليل اخلامس واليت ال تزال حتت اجلدال وهي أن يكون اجليل
اخلامس بوتقة لكل تقنيات االتصاالت اخللوية ،مبعىن أن يكون الوصف
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املعياري  Standard Descriptionللجيل اخلامس مرن بشكل كبري
حبيث يستوعب أي حتديثات أو تطوير أو حىت ثورات تقنية جديدة يف
االتصاالت اخللوية .ولكن هناك من ال يوافق على هذا التوجه ،بل هناك من
بدأ يتحدث عن تصورات اجليل السادس من أنظمة االتصال اخللوي ويبحث
عن مصوغات مقنعة هلذا االجتاه.
الخالصة
أخريا ال جيب أن نتوقع أنه حبلول  2020سوف جند فجأة اجليل اخلامس

بكامل تقنياته يف العمل بل سيكون هناك انتقال تدرجيي يف التقنيات وسيتم
إدخال التحسينات بشكل تدرجيي كذلك فنتوقع مثال أن يتم اإلشارة إىل هذه
التطورات باجليل  5.5و هكذا .ومن توقعايت الشخصية أن العقد القادم ليس
عقد هندسة االتصاالت يف حد ذاهتا واليت وصلت مرحلة النضوج بل سيكون
عقد التطبيقات يف جماالت تقنية املعلومات ومعاجلة البيانات والذكاء
االصطناعي.
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تطبيق التعرف على النظام بواسطة خوارزمية المتغير القويم على التربينة الغازية بمحطة كهرباء شمال بنغازي
عمر محمد  ،1أشرف خليل ,2مروان المحبرش ,3جى هونغ وانغ
الملخص :موضوع النمذجة والتعرف على الرتبينات الغازية أصبح دائرة

ملتابعة األمحال الكهربائية ,وكذلك وفرة الغاز الطبيعي كمورد للطاقة حول
العامل .عليه فإن مشكلة النمذجة والتعرف على النظام خبصوص الرتبينة

اهتمام مثرية لسنوات عديدة وسيظل حمط هذا اإلهتمام للسنوات القادمة

الغازية الزالت متاحة للمزيد من البحث والتقصي بطرح املزيد من طرق
النمذجة و التعرف على النظام .ميكن بعد ذلك استعمال النموذج ,بعد

أيضا .هذه الورقة توضح الطريقة املعروفة ب ـ "خوارزمية املتغري القومي"
( )CVA( )canonical variate algorithmأو "حتليل املتغري

التحقق منه ,يف تطوير نظام األمتتة والتحكم ( automation and
 .)controlق ّدمت البحوث املنشورة يف السابق العديد من النماذج

القومي" (ت م ق) املصنفة من ضمن طرق تعريف الفراغ اجلزئي ( subspace
 .)identificationمت اختيار تربينة غازية تعمل حاليا ضمن العديد من
النظم لتوليد الكهرباء يف حمطة مشال بنغازي لتكون هي العملية لالزمة هلذا

الرياضية مع الرتكيز على مشاكل خمتلفة ومراحل تشغيلية خمتلفة من
الرتبينة] .[1النمذجة الرياضية للرتبينات الغازية اليت تعود جذورها ملبادئ
فيزيائية دونت يف ] .[3] [2على كل حال فالنمذجة للرتبينات الغازية

النوع من النمذجة الرياضية ال ُـمق ّدمة يف هذه الورقة .مت شرح طريقة الــ(ت م
ق) رياضيا استنادا على بعض املفاهيم املتعلقة باجلرب اخلطي املتقدم .يأيت بعد

املبنية على مبادئ فيزيائية تستغرق وقتا طويال نسبيا لصياغة القانني
كمعادالت تفاضلية اعتيادية أو جزئية ومن مث صياغة فرضيات لتسهيل
متثيلها باحلاسوب ,بينما جند أن طريقة التعرف على النظام (ت ن) هتدف
إىل إنتاج منوذج ببنية معروفة ومبسطة دون احلاجة لصياغة فرضيات
للتبسيط ودون احلاجة للتعمق يف فيزياء الرتبينات الغازية والديناميكيا
احلرارية اليت حتكمها .يف املرجع ] [4ذُكرت ثالث طرق للتعرف على

ذلك وصف فيزيائي لعملية احرتاق الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء .من خالل
البيانات املتوفرة للرتبينة على شكل إشارات متغرية مع الزمن وباإلضافة إىل
أداة تطبيق التعرف على النظام ( System Identification
 )Toolboxاملصمم بربنامج املاتالب (® ,)MATLABمت إنشاء
منوذج رياضي بصورة معادالت احلالة الفراغية ( state space
 )equationsومت اختباره بإشارة دخل خمتلفة عما سبق إدخاله لربنامج

النظام  ,إحداها تعتمد على اإلشارات املتعددة اجليبية مع نطاق الرتدد,
والثانية بُنيت على طريقة ممتدة خلوارزمية املربعات الصغرى

التعريف .من خالل نتائج ماحلاكاة تبينت الدقة والتمكن لطريقة التعريف
املقرتحة.

كلمات

4

( ,)Extended least squaresوالثالثة طريقة الربجمة اجلينية متعددة
الغايات .املرجع ] - [5من ضمن منشورات املؤلف األول السابقة مع
صص للمقارنة بني طريق تعريف الفراغ اجلزئي
بقية املؤلفني ُ -خ ّ
( )subspace identification methodوطريقة خطأ التوقع
( )Prediction Error Methodمع التطبيق على حمطة زويتينة
واليت تقع يف اجلزء الشرقي من ليبيا على بُعد حوايل  150كم غرب مدينة
بنغازي .هذه الورقة تساهم بطريقة ختتلف نوعا ما عن ما سبق ذكره وهي

دالة :الرتبينة الغازية ; مناذج احلالة الفراغية ; خوارزمية املتغري القومي.

 .1المقدمة

صناعة الرتبينات الغازية ومعايري اختيارها حيتاجان بشكل متواصل إىل
منذجة النظام والتعرف عليه يف مراحل خمتلفة من فرتة عمرها التشغيلي
وذلك بأغراض هندستها وحتسني كفاءهتا احلرارية أو تطوير نُظم التحكم
املطبقة عليها] .[1من ناحية أخرى فإن التعرف على النظام ( ت ن)
بدون بيانات تشغيلية كافية و غنية بالعلومات لكي يكون ذو فائدة

عبارة عن ترمجة ما قمنا بنشره يف ] [6حيث مت اعتماد هنج أو خوارزمية
املتغري القومي ( - )canonical variate algorithmواليت
ُمنحت اإلختصار ( )CVAيف الكتب املراجع املنشورة  -داخل طريقة

مرجوة .تعترب الرتبينات الغازية تكنولوجيا واعدة يف جمال توليد الطاقة
الكهربائية يف العديد من البلدان النامية واملتقدمة .السبب الرئيسي لذلك
هو مرونتها املتعلقة بسهولة دجمها مع الشبكة وكذلك سرعة استجابتها

 1عمر رزق محمد العبيدي ،عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الكهربائية ،جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،عمان-األردن-الجبيهة  11941ص.ب ,1438 :البريد
اإللكترونيo.mohamed@psut.edu.jo :
2

أشرف خليل ,عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الكهربائية  ,جامعة بنغازي (قاريونس سابقا) ,بنغازي ,ليبيا ,البريد اإللكتروني. ashraf.khalil@uob.edu.ly :

3

مروان المحبرش ,قسم التوليد والتحكم بمحطة شمال بنغازي ,الشركة العامة للكهرباء . mrwhb639@gmail.com

4جى هونغ وانغ ،عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة ،جامعة وارويك ،كوفنتريjihong.wang@warwick.ac.uk .CV4 7AL ،
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البيانات املمنوحة:

فضلت الرتكيز يف بعض الفقرات على ترمجة اجلوهر
الفراغ اجلزئي ,وقد ّ

واملعىن لزيادة فهم النص أو الفقرة للقارئ الكرمي وليس فقط الرتمجة احلرفية
واليت يف بعض األحيان قد تغري املدلول اللفظي يف لغة البحث العلمي.
من املعلوم من بعض الورقات السابقة أن طرق الفراغ اجلزئي ختتلف فيما

لنفرتض أن هناك جمموعة من البيانات املقاسة عن اجلمع بني نظام غري معروف
من الدرجة ن:

بينها بكيفية ضبط بعض املعامالت املضروبة يف املصفوفة تسمى
( )weightsواليت نفضل ترمجتها كـ"معامالت" باللغة العربية لعكس

( )1
()2

مفهومها الرياضي فيتم ضرب هذه املعامالت يف املصفوفة املضمنة يف
خطوات التعرف على النظام .خوارزمية املتغري القومي تضيف معامالت

xk +1 = Axk + Bu k + wk
yk = Cxk + Du k + vk

حيث أن  wو vمها ضجيج أبيض مبتوسط صفري مع مصفوفة تغاير ،وذلك

( )weightsتؤدي يف النهاية إىل منوذج رياضي بأبعاد أكرب للمصفوفة
وبالتايل عدد أكرب من املتغريات الداخلية أو املتوسطة
( )intermediate or internal variablesوالذي بدوره

لتلبية الطبيعة املفعمة بالضجيج حملطات القدرة الكهربائية ،متغري احلالة ،x
الدخل  ،uواخلرج .y

سيكون مناسبا لتعريف النُظم اليت تتبىن إختالفات احنرافات كبرية يف إشارة

S

الدخل واخلرج .مت تنظيم الورقة كالتايل  ,سيتم وصف خوازرمية املتغري
القومي يف الورقة ضمن طريقة الفراغ اجلزئي,يأيت بعد ذلك وصف خمتصر
حملطة كهرباء مشال بنغازي برتكيز على الرتبينة الغازية كأداة رئيسية لتوليد
الطاقة الكهربائية ,مث يأيت تطبيق الطريقة على إشارات زمنية حقيقية
للمحطة باستخدام أداة التعرف على النظام مصممة بربنامج املاتالب

pq



R



Q
] T
S

T
p

v



 wp 
E[   wT
v  p
 p

حيث يشري احلرف  Eإىل القيمة املتوقعة أو ( )Expected valueو
الدالة


pq

هي دلتا كرونكر ( )Kronecker Deltaواليت تساوي 1

يف حالة تساوي املتغريين وصفر يف حالة عدم تساويهما.
معرفة للنظام  uو  .yاملشكلة هي إجياد ما يلي:
مع مدخالت وخمرجات ّ
-1رتبة النظام ن.
-2مصفوفات النظام.

(® .)MATLABنتائج احملاكاة برهنت على صرامة وفعالية الطريقة
املقرتحة للتعرف على النظام.

 .2التعرف على النظام بواسطة خوارزمية المتغير القويم

يعرض هذا القسم خوارزمية طريقة تعريف الفراغ اجلزئي مع إدخال خوارزمية
املتغري القومي واليت تتلخص يف تغيري ااملعامالت املعتمدة يف املصفوفات الالزمة
لعملية التعريف .ظهرت هذه الطريقة يف أواخر الثمانينات وحلت العديد من
املشاكل املتعلقة بتعريف العمليات الصناعية املعقدة [ .]11-7من خالل
هذه الدراسة والتحقيق ،هناك أربع خوارزميات معروفة لتعريف الفراغ اجلزئي

D ∈ R l × m ، C ∈ R l × n ، B ∈ R n× m ، A ∈ R n× n

واملصفوفات
R ∈Rll ، S ∈ R n×l ، Q ∈ R n×n

اليت تتشابه يف اخلطوات العامة خلوارزميات الفراغ جزئي ،ولكن مع بعض
االختالفات وهي باختصار ملسمياهتا باألحرف الرئيسية ]،DSR [9
]CVA [9-12] ،N4SID [10و] .MOESP [8الرتكيز هنا هو
على اخلطوات العامة لتعريف الفراغ اجلزئي خبوارزمية املتغري القومي ()CVA
واليت عُرضت يف األصل يف املراجع ] .[11,12يعرض القسم التايل بعض
املفاهيم الرئيسية يف تعريف الفراغ اجلزئي واملعممة على مجيع خوارزمياهتا.

حبيث اخلرج الناتج من النموذج يكون متفقا مع االجتاهات
االختالفات الرئيسية للبيانات العملية.
ميكن تنظيم منوذج احلالة الفراغية املمتد للنظام كما يلي:
)(3

 1.2تعريف المشكلة
يتم وصف املشكلة على النحو التايل [10و:]11
6

Y f = Oi X f + H id U f + H is E f + N f
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حيث أن الرموز  Y f , X f , U f , E fتدل على الضجيج







yi  j 2  def  Y p 
  
yi  j 1   Y f 
 
yi  j 

 
y 2i  j 2 
y j 1
yj

املستقبلي ,املدخالت املستقبلية ،احلالة املستقبلية و املخرجات
معرفة كاآليت:
املستقبلية للنظام .املصفوفات ّ

() 6

 C 

CA 
Oi  
 R imn
  
 i 1 
CA 
def 

()4


0

0
0


D 






0

0
0


0



0



0

0



0

C

 
CAi 4 

وكذلك متجه احلالة xi
() 7

 0

C
def 
s
H i   CA

 
CAi 2



CAi 3

)(7

كما يف مصفوفة هانكيل ،مصفوفة البيانات املدخلة للعينات يف
املاضي واملستقبل هي كالتايل

( )5











 def  U p
 
  U f






u j 1



uj



u3

u2

 

ui 1  ui  j 2
ui  2  ui  j 1

ui 1

u i 3


ui 2


u 2i 1 

u 2i

ui  j

u 2i  j  2





ui



yi yi 1 
yi 1 yi 2 
y i 3 

yi 2







y 2i 1 

y 2i

يتم تعريفه كالتايل:



xi  j 1 .

xi 2 

xi 1



def

X i  xi

الفراغية املمتد والذي حيوي مصفوفات البيانات باإلمكان اشتقاقه بسهولة

العشوائية .مت حتويل البيانات إىل عينات من فرتات متقطعة وتنظيمها

u2





اإلثبات الرياضي لنموذج احلالة الفراغية املمتد باإلمكان شرحه كما يلي: :
عند النظر إىل منوذج احلالة الفراغية العام يف ( )1و ( .)2فإن منوذج احلالة

Hidهي مصفوفة تويبلتز احملددة بينما  Hisهي مصفوفة تويبلتز

u1

y3 

حيث  pو fمها داللة على املاضي واملستقبل على التوايل.

0
0
 D

CB
D
0
def 
d

H i  CAB
CB
D





CAi 2 B CAi 3 B CAi 4 B

0

y2 

y1
y2

 y0

 y1
 

def  y
i 1
Y0 2i 1  
 yi
 yi 1

 
y
 2i1

yk 1  Cxk 1  Duk 1  vk 1

بالتعويض بـ ( )1يف ( )7حنصل على
y k +1 = CAxk + CBuk + Cwk + Duk +1 + vk +1

مب أن

 u0

u1

 

def 
ui 1
U 0 2i 1  
 ui
 ui 1

 
u
 2i 1

()8

yk 2  Cxk 2  Duk 2  vk 2

و
()9

xk 2  Axk 1  Buk 1  wk 1

مث من ( )8و ( )9حنصل على

ومصفوفة بيانات الناتج أو اخلرج.

)(10

yk + 2 = CAxk +1 + CBuk +1 +
Cwk +1 + Duk + 2 + vk + 2

بتعويض ( )1يف ( ،)10حنصل على:

7
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()11

جيب علينا اآلن تعريف مصفوفة هانكيل واليت حتتوي على املدخالت

y k +2 = CA 2 x k + CABuk + CAwk + CBuk +1

واملخرجات املاضية Wp

+ Cwk +1 + Duk +2 + v k +2

تنظيم املعادالت أعاله  ,7 ,2و  11كمعادلة مصفوفة .مع متجهات






البيانات املمتدة  ،u ،yوv
)(12

،
اخلطوات العامة لتعريف الفراغ اجلزئي هي [:]17[ ]14[ ]12

0 0   uk 
 yk   C 
 D
 y    CA  x   CB D 0   u  
 k 1  
 k 
  k 1 
 y k  2  CA2 
CAB DB D  u k  2 
 0 0 0  wk   vk 
 C 0 0  w    v 

  k 1   k 1 
CA C 0  wk  2  vk  2 

-1

األعمدة) ،حنصل على املعادلة ( )3مع واملدخالت واملخرجات واحلاالت

  i  Y f / U f W pو W p+

Y f = Oi X f + H id U f + H is E f + N f
+Nf

حساب

املنحرف:

يف ( .)9اإلسقاط لفراغ الصف للخرج املستقبلي  Y fعلى  Wpعلى طول
الدخل املستقبلي .Uf

املعرفة.

+ H is E p

اإلسقاط

:

تستند هذه اخلوارزمية على إسقاط منحرف وحتلل القيمة املنفردة
( )SVD( )Singular Value Decompositionأو (ت ق
م)] .[13يتم استخدام أداة اإلسقاط املنحرف أساسا الستخراج مصفوفة
القابلية للمالحظة املمتدة وسلسلة من احلاالت  ,أي على املدى Oi Xf

ل ـ  iمن الفواصل الزمنية (كتلة الصفوف) وعدد  jمن التجارب (كتلة

)(13
)(14

U p
Wp  
 Yp


U +f

ζ i +1 = Y f+ /

†

W p  [Y f / U f ].[W p / U f ] W p

Y p = Oi X p + H id U p

 2.2خوارزمية تعريف الفراغ الجزئي
مرة أخرى جيب علينا التعرف على املصفوفات النظام مبعطيات بيانات النظام
أو مصفوفات هانكيل ( .)Hankel Matrixاستخدام اإلسقاط املتعامد
( )orthogonal projectionضروري إلزالة اجلزء العشوائي من معادلة
توقع احلالة العامة .اإلسقاط خيتلف من خوارزمية إىل أخرى .يف هذه الورقة،
اخلوارزمية اليت قُ ّدمت يف [ ]11,12اختريت هلذه الدراسة وهي خوارزمية

Yf
Uf

الرمز الفوقي  +يشري إىل اإلزاحة يف اخلرج أو الدخل املستقبلي مبقدار واحد
ملوائمة أبعاد املصفوفات فيما بينها الستكمال عملية اإلسقاط املنحرف.
حيث  U fيعترب مكمال متعامدا على فراغ الصف من  . U fبناء على اجلرب

 CVAوهي اختصار لـخوارزمية املتغري القومي ( Canonical Variate
. ]11,12[ )Algorithm

اخلطي االبتدائية بالنظر يف [،]12[ ]11
Y f / U f  Y f U †f U f

Y f / U f  Y f  Y f / U f

النظرية 1
رتبة (n = )Yf / Yp


علينا

فراغ صف ( = )Yf / Ypفراغ صف ( ) X i

تعريف

أيضا

مصفوفات

املعامالت

 W1و  W2ليتم ضرهبا يف اإلسقاط املنحرف إلزالة اجلزء

فراغ صف ( = )Yf / Ypفراغ عمود ( ) i

العشوائي ) .(W1 .(H is M i  N i )W2  0وتسمى هذه املصفوفات أيضا
8
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)(18
)(19

مبصفوفات األداة [ .]10اختيار هذه املصفوفات هو اعتباطي أو تكيفي
وخمتلف من خوارزمية إىل أخرى [ .[10]]8[ ]7ومع ذلك ،فبصورة عامة
يتم اختيارها لتلبية املعادلة املذكورة.
واالجتاهات بني فراغات الصف للخرج املستقبلي واخلرج املاضي .ميكن إجناز
ذلك حبساب املعامالت كما باملعادالت التالية:

)(20

W1  [Y1f/,2Y f ] , W2  I j
1 / 2
] ,Yp ]  [Y f ,Y f

f

 [Y

1
] ,Yp ]  [Yp ,Yp

(W1Oi )(W1Oi )  [Y1f/,2Y f ]  [Y

بالنسبة ل ـ  U1,S1,V1أو حتلل القيمة املفردة لإلسقاطات املوزونة

)(21

للنظرية 1

 Yp

 [Y1f/,2Y f ]  [Y
 U1S1V1T

 .3محطة كهرباء شمال بنغازي ذات الدورة المزدوجة

عالوة على ذلك ,من النظرية 1

)(15

الرتبينة الغازية هي املصدر الرئيسي للطاقة يف تكنولوجيا الدورة املزدوجة.
األجزاء الرئيسية للرتبينة الغازية موضحة يف الشكل .1.وهي عبارة عن ذاغط
( ,)compressorغرفة احرتاق (., )combustion chamber
والرتبينة ( .)turbineاهلواء الالزم لغرفة االحرتاق يتم تزويده هبا عن طريق
الضاغط ,يف غرفة االحرتاق يتم خلطه مع الغاز الطبيعي يتم ضغطه عن طريق
الضاغط ( )compressorمع إعتالج ثابت أو إنرتوبية ثابته
( )isentropic or constant entropyوهي العملية 2-1

i  [Y1f/,2Y f ]  U1S11/ 2 ,
ci  S11/ 2  [V T ,Y ] ,
P

1

 -2حساب حتلل القيمة املفردة (ت ق م) من اإلسقاط منحرف املرجح:
)(16

 S 0 V T 
W1 iW2  USV T  U1 U 2  1  1T 
 0 0 V2 

بالشكل  ,مث إىل غرفة اإلحرتاق لتتم عملية اإلحرتاق بضغط ثابت
( )isobaric or constant pressureوهي العملية  3 -2والذي
يتبعه ازدياد يف إنتاج اإلنرتبية ,مث متديد داخل الرتبينة بإنرتوبية ثابتة وهي
العملية  ,4-3والذي ينتج بدوره الشغل امليكانيكي الالزم لتدوير العضو
الدوار للمولد املتزامن املتصل بالرتبينة على نفس احملور .مث خروج الغاز احملرتق
أو العادم حتت ضغط ثابت وهي العملية  .1-4القدرة الناجتة عن هذا املولد
تُق ّدر حبوايل ثُلثي القدرة الكلية حملطة الدورة املزدوجة .ميكن دمج الدورة الغازية
مع دورة خبارية لتشكيل الدورة املزدوجة أو الدورة املركبة ( Combined
 )Cycle Power Plantلزيادة اإلنرتبية وانتشار الطاقة من جديد ولكن

-3تقدير رتبة النظام عن طريق حساب القيم املفردة الغري صفرية ل ـ S
وتفريق الـ (ت ق م) إلجياد  U1و . .S1
-4حساب مصفوفة قابلية املالحظة املمتدة من  Oiو من iOi-1
)(17



]  vT



S
  T
  E j [ w .  w
D 
 v 

Q
 T
S

من خالل التحليل السابق يتضح أن الفرق اجلوهري بني اخلوارزميات
املختلفة لطريقة تعريف الفراغ اجلزئي هو فرق يف مصفوفات األداة أو
مصفوفات املعامالت.

W1Oi  [Y1f/,2Y f ]Oi
1
] ,Yp ]  [Yp ,Yp

 X~ i 1   A B  X~ i    w 





 Yi i   C D U i i    v 





-7للجانب االعشوائي قدر  Q,R,Sمن املخلفات :

 U1S12U1T

f

~
X i 1  Oi†1 i 1

-6حىت هذه اخلطوة ،حاالت النظم معروفة وكما هو حال مدخالت
/خمرجات البيانات .مث ،حل املعادلة اخلطية التالية لنظام مصفوفات
 C,B,Aو.D

مثال ,يف خوارزمية املتغري القومي املنشورة يف ] [10حتسب الزوايا الرئيسية

f

~
X i  Oi† i

Oi  W11U1S11/ 2

 -5حتديد تسلسل احلاالت  Xiو Xi+1
9
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يف مولد البخار باسرتجاع احلرارة ( Heat Recovery Steam

وامليوالت مفتاح جناح لعملية التعرف على النظام ومنذجته بشكل دقيق,

 )Generatorأو ( )HRSGلتوليد املزيد من الطاقة الكهربائية حيث
يستعمل العادم من الغاز احملرتق املنبعث من الرتبينة لتسخني املاء وحتويله إىل
خبار عن طريق مولد البخار باسرتجاع احلرارة وحني يتم تركيز كمية كافية من

باإلضافة إىل اختيار املدخالت واملخرجات يف حد ذاهتا .يرجع ذلك لسبب
مهم وهو أننا جيب أن خنتار املدخالت اليت هلا أكرب تأثري على املخرجات أو
مبعىن أدق كل دخل جيب أن يكون مؤثرا يف كل خرج ليكون النموذج

الطاقة احلرارية فيه يعمل على توليد خبار املاء الساخن واجلاف لتغذية الرتبينة
البخارية ومن مث تديور مولد متزامن آخر يكون مسؤوال عن توليد اجلزء املتبقي

صحيحاً .املدخالت اليت استُـ ْعملت للتعرف على النظام ,من وجهة نظر
التحكم واألمتتة  ,مت اختيارها لتكون كالتايل :وضع صمام التحكم للغاز

من القدرة (حوايل ثلث القدرة الكلية) ].[1,14

الطبيعي ( ,)%وضع الصمام املرشد للغاز ( , )%الضغط الناتج عن
الضاغط (بار) .يف حني مت اختيار إشارات اخلرج لتكون كالتايل  :قدرة اخلرج
(ميغاوات) ,درجة حرارة العادم (درجة مئوية أو درجة سيلسيوس)  ,والرتدد
(هريتز) .مت افرتاض أن املولد ذو كفاءة عالية جدا ويستجيب تقريبا بشكل
حلظي إذا ما مت مقارنته بالرتبينة الغازية ,أي حتسينات تتم على نظام التحكم

COMBUSTION
CHAMBER

3
TURBINE

2

للرتبينة الغازي ستكون هي املؤثر الفعلي على حتسني احملطة بأكملها خصوصا

COMPRESSOR

إذا كان التحسني هبدف كفاءة أفضل .النتائج لعملية التعريف موضحة
بااألشكال من  2إىل  7حيث نرى إشارتني حسب باللون األمحر واألزرق
واملتقطع واملتصل لتمثيل احملطة ( )Plantوالنموذج ( )Modelببنية احلالة
الفراغية املعرفة يف املعادالت ( )1و ( ,)2أما البارمرتات الالزمة إلظهار هذه
النتائج موجودة ضمن احمللق يف هناية هذه الورقة .الشكل 8.يوضح حزمة

1

4
الشكل  1.املركبات األساسية للرتبينة الغازية

الربامج املستعملة يف متثيل اخلوارزمية اليت مت توضيحها يف اخلطوات من  1إىل
 7يف القسم  ,2.2وهي عبارة عن أداة التعرف على النظام باملاتالب
( )system identification toolboxمع توضيح عملية نقل
البيانات واستعماهلا يف النمذجة الرياضية.

ومن املهم أن نشري إىل أن درجة حرارة الغاز العادم تُعترب متغري مهم جدا
حيث أهنا تؤثر على كفاءة النظام بشكل عام وكذلك استجابات إنتاج
الطاقة.درجة احلرارة ميكن أن يتم زيادهتا إىل احلد الذي حتتمله مادة الرتبينة
ومولد البخار ,واليت تؤدي إىل رفع كفاءة احملطة وتوفري حرق وقود إضايف لتوليد
نفس الكمية من الطاقة الكهربائية باإلضافة إىل تقليل اإلنبعاثات غري املرغوبة.
البيانات للرتبينة مت جتميعا على شكل إشارات زمنية متقطعة ( Discrete
 )time signalsبالتعاون مع زمالءنا املهندسني باحملطة واليت تشمل
الدخوالت املباشرة والغري مباشرة املضبوطة مسبقا واخلروجات الرئيسية للرتبينة
الغازية.

 .4تطبيق خوارزمية التعرف على محطة شمال بنغازي
تُعترب أداة التعرف على النظام املربجمة باملاتالب ( ®MATLAB
 )System Identification Toolboxمن أشهر وأقوى الطرق
لتمثيل عملية التعرف على النظام باحلاسب اآليل وأكثرها فعالية مقارنة بالعديد
من األدوات األخرى .وقد مت ترتيب البيانات العملية كمتسلسالت متثل
إشارات زمنية منفصلة للمتغريات .يُعترب اختيار البيانات الغنية بالتغريات
10
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الشكل 7.التحقق من إشارة الرتدد.

الشكل 4.التعرف على إشارة درجة حرارة العادم

من خالل اإلشارات املدرجة بغرض توضيح التعرف ()identification
والتحقق ( )verificationمن دقة وجودة النموذج الرياضي نصل خلالصة
مهمة وهي أن طريقة التعرف املقرتحة واملبنية على الفراغ اجلزئي مع اعتماد
املعامالت خبوارزمية املتغري القومي طريقة فعالة وحمكمة يف التعرف على النظم
الصناعية املتعددة املدخالت واملخرجات.
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الشكل 8.أداة التعرف على النظام باملاتالب.

 .5الخالصة
الملحق ( )Appendixالبارامترات المعرفة لمعادالت الحالة

ق ّدمت هذه الورقة طريقة تعريف الفراغ اجلزئي خبوارزمية املتغري القومي وذلك
بتطبيقها على الرتبينة الغازية مبحطة مشال بنغازي واخلطوات العامة لذلك مت

الفراغية

شرحها وتوضيحها .عملية حتويل الطاقة داخل الرتبينة مت وصفها على أهنا
مراحل متعددة من مراحل الديناميكيا احلرارية .نتائج احملاكاة برهنت على
صحة الطريقة وجودهتا من خالل توافق امليوالت احلقيقية للمحطة مع البنية
املقرتحة للنموذج .كنقطة حبث مستقبلية للموضوع ,علينا أن نويل اهتماما
أكثر للحالة اإلنتقالية للرتبينة حيث ينبغي متديد النموذج ليشمل أيضا احلاالت
اإلنتقالية للمحطة إذا خضعت الضطرابات كبرية يف تغريات األمحال يف

0 0 0 
D  0 0 0
0 0 0

حاالت الطوارئ وأن ال يقتصر التعرف والنمذجة فقط على حاالت التشغيل
العادية.
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الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة االنسان
د .عمر

عذاب1

 .1المقدمة

يف عام  1820الحظ العامل اورستد  Orestedأنه إذا مر تيار يف
سلك فإنه ينشأ تأثري مغناطيسي متمثال يف احنراف إبرة مغناطيسية

مع تطور احلياة وتعقيداهتا واتساع دائرة التقدم العلمي واالخرتاعات اليت

موضوعة جبوار السلك وقد ربط اكتشاف اورستد عالقة بّي علم
الكهربية وعلم املغناطيسية .الطيف الكهرومغناطيسي أو األشعة

جاءت خلدمة اإلنسانية كان البد من الوقوف على تأثريات وانعكاسات بعض
هذه اإلجنازات سلبيا على الطبيعة واإلنسان .ومن هنا نذكر االجناز الكبري

الكهرومغناطيسية أو األمواج الكهرومغناطيسية كلها حتمل نفس املعين

الذي جاء من اخرتاع االجهزة اليت تعمل باملوجات الكهرومغناطيسية الذي
قدم خدمات كبرية لإلنسان .ولكن هذا التقدم العلمي يف جمال الطاقة

الفيزيائي .ان الضوء املرئي واملايكروويف وأشعة اكس وأشعة جاما
وموجات التلفزيون والراديو كلها عبارة عن أشعة تعرف باسم األشعة

واالتصاالت له سلبيات قد تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على صحة
األنسان.

الكهرومغناطيسية  Electromagnetic Radiationوكلها هلا
نفس اخلصائص ولكنها ختتلف يف الطول املوجي Wavelength
والرتدد  Frequencyكما هو واضح يف الشكل  .1الحظ أنه كلما

يف هذه الدراسة مت استعراض اآلثار السلبية احملتملة الستخدام اهلواتف النقالة.
يف البدء مت تعريف املوجات الكهرومغناطيسية مع تبيان خصائصها الفيزيائية
وتأثرياهتا البيولوجية على االنسان .كما استعرضت االعراض املرضية اليت من

ازداد الطول املوجي قل الرتدد والعكس صحيح.
تتكون اجملاالت الكهرومغناطيسية من جمال كهريب وجمال مغناطيسي

احملتمل اصابة مستخدمي هذه التكنولوجيا هبا .وخلصت الدراسة اىل ان

متعامدان على بعضهما .عادة ما توصف هذه اجملاالت باملقدار

االحباث اليت أجريت حلد اآلن يف جمال خماطر اإلشعاعات مل تستطع إثبات
وجود أضرار على وظائف الدماغ واجلهاز العصيب ناهيك عن اجزاء اجلسم
االخرى .ولكن ومن حيث املبدأ ،فأن الزيادة يف قدرة املوجات وتردداهتا عن
عّي تسبب تأثريا حراريا ،وهلذا فإن مجيع مستخدمي االجهزة اليت تعمل
حد ُم َ
باملوجات الكهرومغناطيسية جيب ان يعملوا على ترددات أقل من املسمو به
لتاليف كل ضرر ميكن حدوثه .وهلذا فإن هذه الدراسة توصي مبتابعة استخدام
هذه االجهزة حلّي ظهور نتائج أخرى تنايف ما مت التوصل إليه.

واالجتاه [.]1
تتكون املوجات الكهرومغناطيسية من جماالت كهربائية ومغناطيسية
متذبذبة ،وتتفاعل بشكل مباشر مع األنظمة البيولوجية مثل خاليا
اإلنسان واحليوانات والنباتات .وحىت نستطيع أن نفهم تلك التفاعالت
بشكل أفضل ،فالبد من أن نتعرف على اخلواص الفيزيائية للموجات
اليت تشكل لنا الطيف الكهرومغناطيسي.
 2.3خصائصها الفيزيائية وتأثيرها البيولوجي

 .2الهدف من الدراسة

األشعة الكهرومغناطيسية هي موجات تنطلق بسرعة  300ألف كيلومرت
يف الثانية وحتمل طاقة يطلق عليها الفوتونات ،وتتكون هذه اجملاالت من
جمالّي ينتشران يف اجتاهّي متعامدين مها اجملال الكهربائي واجملال
املغناطيسي وينطلق الفوتون يف االجتاه املتعامد على االجتاهّي ،وميكن
أن نصف املوجات الكهرومغناطيسية بواسطة طول املوجة أو الرتدد أو
الطاقة .وترتبط هذه العوامل الثالثة بعالقات فيما بينها ،ويلعب كل منها
دورا معينا يف تأثري اجملال الكهرومغناطيسي على النظام البيولوجي .يعرف
تردد املوجه الكهرومغناطيسية على انه عدد الذبذبات اليت متر خالل

هتدف هذه الدراسة اىل استعراض وحتليل البحوث املنجزة يف جمال االضرار
الصحية لألجهزة اليت تعمل باملوجات الكهرومغناطيسية للخروج بنتائج
وتوصيات تضمن امن و سالمة املواطنّي من خطر االشعاعات و مبا يناسب
واقعنا احلايل.
 .3االشعة الكهرومغناطيسية
 1.3تعريفها

 1د .عمر عذاب ،كلية اهلندسة اخلوارزمي –جامعة بغداد ،الربيد

اإللكرتوينoaa.infocom@gmail.com :
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نقطة ثابتة يف وحدة الزمن .كلما كانت املوجة قصرية ،زاد الرتدد.

جاما .وهذا التسلسل هو تبعا لزيادة تردد هذه املوجات .ولكل منطقة

فمتوسط بث حمطات املذياع  AMيعمل برتدد مليون هريتز وطول
موجة البث حوايل  300مرت ،أما أفران امليكروويف فتستخدم تردد
 2.45غيغا هريتز وطول املوجة هنا يساوي 12سم [.]2

من مناطق الطيف الكهرومغناطيسي خصائص متيزها عن بعضها البعض
وبناء عليه نتجت تطبيقات خمتلفة هلذه األشعة وللعلم فإن منطقة الطيف
املرئي هي اليت منحنا اهلل سبحانه وتعاىل القدرة على رؤيتها وهي املنطقة
اليت تستجيب هلا شبكية العّي لتتمكن من رؤية األشياء من حولنا.
يتحدد تأثري املوجات الكهرومغناطيسية على النظم البيولوجية من ناحية
بشدة اجملاالت ومن ناحية أخرى بطاقة الفوتون.
 3.3أنواعها
وتصنف املوجات الكهرومغناطيسية حسب ترددها وطاقتها إىل "أشعة
مؤينة" و"أشعة غري مؤينة" [.]1
األشعة املؤينة هي موجات كهرومغناطيسية هلا ترددات عالية جدا (مثل
األشعة السينية وأشعة جاما) وطاقتها عالية جدا لدرجة كافية إلحداث
عملية التأين (أي تكوين ذرات أو أجزاء من اجلزيئات مشحونة
بشحنات سالبة وأخرى موجبة) ،وحيدث ذلك عن طريق حتطيم الروابط
الذرية اليت تربط جزيئات اخلاليا بعضها ببعض .اما األشعة غري املؤينة
فهو مصطلح عام يطلق على ذلك اجلزء من الطيف الكهرومغناطيسي
الذي له طاقة فوتون ضعيفة لدرجة ال تكون فيها قادرة على حتطيم
الروابط الذرية ،ويشمل هذا اجلزء من الطيف كل من األشعة فوق

الشكل ()1

وتتناسب طاقة الفوتون تناسبا طرديا مع تردد املوجه ،فكلما زاد تردد
املوجه زادت كمية الطاقة اليت حيملها الفوتون .تقدر طاقة الفوتون طبقا
لرتدد املوجه وحتسب بالعالقة [:]2

البنفسجية ،الضوء املرئي ،األشعة حتت احلمراء ،الرتدد الراديوي أو
الالسلكي ،جماالت امليكروويف ،اجملاالت ذات الرتددات الضعيفة جدا،
وكذلك اجملاالت الكهربائية واملغناطيسية الساكنة .األشعة الغري مؤينة
حىت إذا كانت شدهتا عالية ال تستطيع إحداث تأين يف النظام
البيولوجي ،ومع ذلك فهي تسبب حدوث أثار بيولوجية أخرى مثال عن
طريق رفع درجة احلرارة ،أو تغيري جمرى التفاعالت الكيماوية أو تكوين

الطاقة = ثابت بالنك ×التردد.
وإذا كان الرتدد بـ(اهلريتز) وثابت بالنك بـ (اجلول-ثانية) تكون الطاقة
باجلول .األشعة الكهرومغناطيسية هلا طول موجي وتردد حيدد خصائصها

تيارات كهربائية يف األنسجة واخلاليا [.]3

وترتبط سرعة األشعة الكهرومغناطيسية مع الرتدد والطول املوجي من
خالل املعادلة [:]2

ميكن أن تسبب املوجات الكهرومغناطيسية يف إحداث تأثريات بيولوجية
واليت من املمكن أحيانا وليس دائما أن تؤدي إىل أثار صحية ضارة.
ومن املهم هنا أن نفرق بّي األمرين التاليّي [:]4

السرعة = التردد ×الطول الموجي
كما هو واضح يف الشكل  ،1الطيف الكهرومغناطيسي يبدأ من أمواج
الراديو ذات الطول املوجي الطويل والرتدد املنخفض مث منطقة أشعة
املايكروويف ومنطقة األشعة حتت احلمراء مث منطقة األشعة املرئية مث
منطقة األشعة فوق البنفسجية مث منطقة أشعة اكس مث منطقة أشعة

 حيدث التأثري البيولوجي عندما يتسبب التعرض للموجاتالكهرومغناطيسية يف حدوث تغريات فسيولوجية ملحوظة أو قابلة
للكشف يف النظام احليوي.
15

جملة املدار لالتصاالت وتقنية املعلومات وتطبيقاهتما ،اجمللد  ،04اإلصدار  ،01يونيو 2018

 -التأثري الضار على الصحة ،حيدث عندما يكون التأثري البيولوجي

وقد اخذت بعض املنظمات الدولية على عاتقها حساب قيم معدل

خارج قدرة اجلسم على املقاومة وبالتايل يؤدي إىل بعض األوضاع
الصحية الضارة.

االمتصاص النوعي وكثافة القدرة املسمو التعرض هلا واليت ال ينبغي
جتاوزها .وأشهر هذه املنظمات هي:

بعض اآلثار البيولوجية ال تسبب الضرر ،مثل ردة فعل اجلسم على

Federal

Commission

Communication

زيادة تدفق الدم يف اجللد بعد أن حيصل ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم

(FCC) and the International Commissions on

بسبب التعرض الزائد ألشعة الشمس .بعض اآلثار تكون مفيدة ،مثل
الشعور بالدفء من أشعة الشمس يف يوم بارد ،ال بل إن بعض التأثريات

Nonionizing
Radiation
Protection
(ICNIRP) and the Institute of Electrical and

تسبب منافع صحية للجسم كما هو احلال بالنسبة لدور أشعة الشمس

.)Electronic Engineers (IEEE

يف مساعدة اجلسم إلنتاج فيتامّي  .Dمن ناحية ثانية تسبب بعض
التأثريات البيولوجية إضرارا صحية مثل األمل الناتج عن حروق الشمس

يبّي اجلدول رقم  1قيم معدل االمتصاص النوعي العليا اليت ال جيوز
جتاوزها ،يف حّي يبّي اجلدول رقم  2قيم كثافة القدرة اليت جيب على
حمطات البث والتقوية االلتزام هبا.

أو سرطان اجللد.
 4.3طرق قياسها

جدول  :1قيم معدل االمتصاص النوعي العليا اليت ال جيوز التعرض ألعلى منها

خلصت األحباث العاملية [ ]7[ ]6[ ]5إىل طرق لقياس اجلرعات اليت
ميكن للجسم أن يتحملها وهي كالتايل:
 معدل االمتصاص النوعي Specific Absorption Rate )(SARوتعرف بأهنا كمية الطاقة اليت ميتصها كجم واحد من املادة
يف الثانية ،وال ميكن قياسها على البشر يف احلالة احلية ،ولكن تقاس يف
التجارب املعملية.

المنظمة

ICNIRP

IEEE

IEEE

FCC

سنة التحديث

1998

2005

2004

2001

 SARمقاسة على رأس و جذع

2

2

1.6

1.6

البشر (واط/كغم)
كتلة النسيج الحي المستخدمة

10

10

1

1

للفحص (غم)

 كثافة القدرة  Power Intensityوتعرف بأهنا كمية الطاقة اليتتسقط على وحدة املساحة يف الثانية ووحدة القياس هلا مللي
وات/سم.2

مدة التعرض لإلشعاع

6

6

30

30

(بالدقيقة)

يتم استعمال مقياس معدل االمتصاص النوعي ( )SARلقياس تأثري
املوجات الكهرومغناطيسية املنبعثة من االجهزة املستخدمة منزليا او يف

.4

العمل واليت تكون قريبة جدا من جسم االنسان ،مثل اهلاتف اجلوال
وأفران املايكروويف والراديو واجهزة االتصال الالسلكي ( walkei
 .)Talkieيف حّي يستعمل مقياس كثافة القدرة Power
 Intensityلقياس تأثري املوجات الكهرومغناطيسية املنبعثة من حمطات
البث والتقوية واليت تكون بعيدة نسبيا عن جسم االنسان ،مثل ابراج
اهلاتف النقال واالنرتنت وابراج البداالت املايكرويف وحمطات االرسال
االذاعي والتلفزيوين والفضائي.

األعراض المرضية

ذكرت الدراسات ان التعرض ملستويات عالية من االشعاعات
الكهرومغناطيسية وجبرعات تراكمية قد يتسبب يف ظهور العديد من
االعراض املرضية ومنها:
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جدول  : 2قيم كثافة القدرة اليت جيب على حمطات البث والتقوية االلتزام هبا
التردد (ميجا
هيرتز)

10 - 300

FCC and IEEE

ICNIRP

اقصى كثافة للقدرة

اقصى كثافة للقدرة

()mW/cm2

()mW/cm2

ومن أكثر احلقائق غرابة ما جاءت به الدراسة املعروفة حاليا «بفقدان
الذاكرة» [ .]10واليت نشرت يف «اجمللة العاملية لإلشعاعات احليوية».
حيث قام منظمو هذه الدراسة بتثبيت جهاز يصدر موجات قصرية

0.2
بين  0.2الى ( 1حسب

مشاهبة لتلك اليت تصدر عن اهلاتف النقال بالقرب من أذن األشخاص

المعادلة التردد)1500/

الذين تطوعوا إلجراء التجارب عليهم ،فوجدوا أن هؤالء األشخاص
قادرون على تذكر الكلمات والصور اليت عرضت عليهم على شاشات

بين  0.2الى ( 1حسب

400 - 2000
1500 – 100
000

عندما قام هذا الفريق بتعريض مقطع من الدماغ للموجات القصرية جدا
لدى فأر التجارب ،فوجد أن اإلشارات الكهربائية بالدماغ قد تبلدت
بعض الشيء وضعفت االستجابة أو القدرة على احلفز لديه.

0.2

10 - 400

300 – 1500

خمتربات البحث والتقييم بوزارة الدفاع األمريكية يف «بورتون الون» [،]9

الكمبيوتر دون أي تأثري للموجات اليت تصدر عن أجهزة التجربة .كما
أن هناك دالئل مت التوصل إليها تفيد بأن املوجات القصرية جدا قد
جعلت اخلاليا العصبية يف بعض التجارب أكثر قدرة وسرعة على

المعادلة التردد)2000/
1

2000 – 300
000

االستجابة للمتغريات املرتبطة بالذاكرة.

1

هذا وقد حذر خمرتع رقائق اهلاتف احملمول عامل الكيمياء األملاين
فرايدهلامي فولنهورست[ ]9من خماطر ترك أجهزة املوبايل مفتوحة يف غرف
النوم على الدماغ البشري ،وقال إن إبقاء تلك األجهزة أو أية أجهزة

 1.4أمراض الدماغ والسرطان

إرسال أو استقبال فضائي يف غرف النوم يسبب حالة من األرق والقلق
وانعدام النوم وتلف يف الدماغ مما يؤدي على املدى الطويل إيل تدمري
جهاز املناعة يف اجلسم .وأكد ان اإلشعاعات املنبعثة من حمطات تقوية
اهلاتف احملمول تعادل يف قوهتا اإلشعاعات النامجة عن مفاعل نووي
صغري ،كما إن الرتددات الكهرومغناطيسية الناجتة من املوبايل اقوى من
األشعة السينية اليت خترتق كافة أعضاء اجلسم .وأشار اىل إنه ميكن أن
تنبعث من احملمول طاقة أعلي من املسمو به ألنسجة الرأس عند كل
نبضة يرسلها ،حيث ينبعث من التليفون احملمول الرقمي أشعة

اكتشف الباحث «ديفيد بومرييا» وفريقه جبامعة نوتنغهام [ ،]8بعد أن
دأبوا على تعريض بعض الكائنات الدقيقة بشكل مستمر للموجات
القصرية ،ومنها الديدان البسيطة الرتكيب اليت يسهل مراقبة تطورها
البيولوجي وفهم ما يطرأ على تكوينها بسهولة ,أن الريقات اليت مت
تعريضها جلرعة مستمرة طوال الليل للموجات فوق الصوتية قد منت
بسرعة تزيد  %5على تلك اليت مل تتعرض للظروف نفسها ،ورمبا يدل
ذلك التسارع بالنمو إىل تأثري املوجات القصرية على سرعة انقسام
اخلاليا ،وهكذا فإن فريق البحث بصدد إجراء التجربة نفسها على حيوان
ثديي ملعرفة تأثري املوجات القصرية على انقسام خالياه ،األمر الذي
سيثري املخاوف حول قدرة هذه املوجات القصرية على سرعة انقسام
اخلاليا السرطانية .إال أن قائد فريق البحث يقلل من هذه املخاوف
حبجة أن تعريض الديدان وحيدة اخللية إىل ليلة متواصلة من املوجات
القصرية يعادل تعريض اإلنسان إىل املوجات نفسها ملدة عقد من الزمان.

كهرومغناطيسية ترددها  900ميجا هرتز على شكل نبضات ويصل
زمن النبضة إىل  546ميكرو ثانية ومعدل تكرار النبضة  215هرتز.
وأشار هبذا الصدد إىل العديد من الظواهر املرضية اليت يعاين منها غالبية
مستخدمي املوبايل مثل الصداع وأمل وضعف الذاكرة واألرق والقلق إثناء
النوم وطنّي يف األذن ليال كما أن التعرض جلرعات زائدة من هذه
املوجات الكهرومغناطيسية ميكن أن يلحق أضرارا مبخ اإلنسان وفسر
طنّي اإلذن بأنه ناتج عن طاقة زائدة يف اجلسم البشري وصلت إليه عن
طريق التعرض إىل املزيد من املوجات الكهرومغناطيسية .وقال الربوفيسور

ولقد ثارت املخاوف من جديد حول أثر استخدام اهلواتف النقالة على
الدماغ بفضل احلقائق اليت كشف عنها «جون تاترسال» وفريقه يف
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الذي اخرتع رقائق املوبايل أثناء عمله يف شركة سيمنس األملانية

يذكر أن ورم العصب السمعي هو نوع من األورام احلميدة اليت قد

لإللكرتونيات ،إن إشعاعات اهلاتف احملمول تضرب خاليا املخ حبوايل
 215مرة كل ثانية مما ينجم عنه ارتفاع نسبة التحول السرطاين باجلسم
 %4عن املعدل الطبيعي .وقال الربوفيسور األملاين أن مرض السرطان

حتدث تلفا يف املخ واألعصاب.
وأفاد الفريق البحثي يف دراسته بأن خطر اإلصابة لدى األشخاص الذين
يستخدمون اهلاتف النقال ملدة تقل عن العشر سنوات مل يرتفع.

يف اإلنسان البالغ والناتج من تأثري خماطر البيئة ال ميكن اكتشافه إال بعد
مرور أكثر من عشر سنوات منذ بداية التعرض ولذلك البد من ضرورة

واكتشف فريق العلماء إصابة  150من بّي األشخاص الذين خضعوا
للدراسة والبالغ عددهم  750شخصا بأورام يف العصب السمعي
واستخدام اهلاتف النقال لعقد من الزمن تقريبا شخص على األقل من

تنفيذ الدراسات واألحباث على املدى الطويل.
كما نص تقرير ستيوارت [ ،]9على انه مل يثبت علميا حدوث سرطان

بّي كل  11شخصا مشلتهم الدراسة .وقال انديرس البوم من معهد

املخ نتيجة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية .ولكن جيب االخذ يف
االعتبار ان هذه املوجات هلا تأثري حراري وبيولوجي يف شكل (األرق

كاولينسكا« :أظهرت نتائج الدراسة أن هناك خطورة كبرية نسبيا لذا
نأمل أن يستكمل اآلخرون حبثنا فنحن ال نسلم حتديدا السبب يف هذا

والصداع وفقدان مؤقت للذاكرة) ،وتعتمد هذه التأثريات على تردد
املوجات وقدر الطاقة املمتصة داخل انسجه اجلسم باإلضافة اىل طول
فرته التعرض هلذه املوجات.

األمر لكن املؤكد هو أن اخلطورة تتزايد مبرور الوقت ،وأوضح الباحث
السويدي انه لن يلجأ إىل حتذير الناس من استخدام اهلواتف النقالة إال
انه أضاف قائال« :إذا كان مستخدمو اهلواتف يشعرون بالقلق
فليستخدموا مساعات األذن فقد اظهر حبثنا أن اخلطورة تزيد من اجلانب
الذي يوضع عليه اهلاتف النقال.

 2.4أمراض القلب واالوعية الدموية
انتهى البحث الذي اجراه الدكتور بروين وزمالؤه سنه 1998م اىل ما

 4.4أمراض االطفال

يلي[:]11

أثار عامل الفيزياء الربيطاين جرياد هايالند يف حبث نشرته جملة «النست»

• انه بعد فرته تعرض حوايل  20دقيقه اىل املوجات املنبعثة من اهلاتف
النقال حيدث نقص مؤقت يف عدد ضربات القلب"Bradycardia".

[ ]13خماوف كثرية عن اإلشعاعات من هذه اهلواتف وقال أن الصبية
الذين تقل أعمارهم عن  18عاما اكثر عرضة ألثر اإلشعاعات ألن
أنظمة املناعة يف أجسامهم اقل قوة من البالغّي وهذه اإلشعاعات هلا
تأثري على استقرار خاليا اجلسم واهم آثارها على اجلهاز العصيب وتسبب
الصداع واضطرابات النوم وفقدان الذاكرة .يقول العامل كولّي بالكمورد
أحد اختصاصي اجلهاز العصيب جبامعة اكسفورد إذا كان من املمكن أن
تسبب هذه املوجات خماطر يف املستقبل فإن األطفال هم األكثر عرضة
لتلك املخاطر نظرا لعدم تطور جهازهم العصيب باإلضافة لكثرة تعرضهم
لإلشعاع يف صورة مبكرة .وعلى خلفية التحذيرات احلكومية حول
التأثريات الصحية للموجات الكهرومغناطيسية دعا العلماء يف اجمللس
الوطين الربيطاين للحماية اإلشعاعية مجيع اآلباء إىل ضرورة حتديد الوقت
الذي يقضيه أطفاهلم يف استخدام أجهزة النقال.

• يزداد ضغط الدم مبقدار  10مم زئبق ،وذلك الن القلب واألوعية
الدموية املتصلة به حساسان للموجات املنبعثة من اهلاتف النقال.
• من مث جيب على مريض القلب او مريض األوعية الدموية احلذر عند
التعرض للموجات الكهرومغناطيسية.
 3.4أورام االذن
كشفت دراسة أجراها معهد كارولينسكا السويدي [ ]12على 750
شخصا أن خطر اإلصابة بأورام العصب السمعي قد زاد مبعدل 3,9
مرة على اجلانب الذي يسند عليه اهلاتف النقال أثناء املكاملة اهلاتفية.
ويف املقابل مل تسجل أي زيادة يف خطر اإلصابة بأورام العصب السمعي
على اجلانب اآلخر من الرأس لكن خطر اإلصابة بصفة عامة لدى من
يستخدمون اهلواتف النقالة ألكثر من عشر سنوات زاد مبعدل 1,9
مرة.

 5.4الضعف الجنسي
حذرت دراسة ملؤسسة كليفالند كلينك األمريكية [ ]9من أن اإلفراط
يف التعرض للموجات قد يؤدي إىل تدمري احليوانات املنوية ،وأشارت إىل
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اخنفاض سرعة احليوانات املنوية بشدة لدى هؤالء األشخاص مقارنة

تسبب تغريات ىف الكروموزومات ،وأكد ذلك د .ماسي وزمالؤه عام

بالذين يتعرضون هلا باعتدال .وأكد الدكتور أشوك اجروال الذي قاد
فريق البحث أن هذا التغيري يف كمية ونوعية السائل املنوي لدى من
يتعرض للموجات بصورة مفرطة يرجع إىل تأثري اإلشعاع الذي له تأثري

(1997م) جبرعة  935.2ميجاهرتز.
كما ان دراسة [ ]8اخرى قامت هبا  12جمموعة من الباحثّي عرب
أوروبا وجدت أن خاليا احلمض النووي تتحطم إذا ما تعرضت ملوجات

شديد الضرر على احلامض النووي الذي يؤثر بدوره على خاليا اخلصيتّي
اليت تنتج هرمون التيستوستريون أو األنابيب اليت تنتج فيها احليوانات

السلكية عالية الرتدد .وقالت الدراسة إن تدمري حامل اجلينات الوراثية
( )DNAمن شأنه أن يؤدي إىل أمراض كارثية مثل السرطان وفقا ملا
آلت إليه الدراسة .وتفيد الدراسة أن اخلاليا األكرب سنا أكثر حساسية

املنوية وأشار اجروال إىل أن الدراسة مل تثبت التأثري املدمر للموجات
على احليوانات املنوية إمنا تظهر ضرورة +احلاجة إىل املزيد من الدراسات.

للموجات ذات الرتدد املنخفض من اخلطوط الكهربائية وكذلك املوجات

هذه الدراسة تذكرنا بالبحث الذي أجراه د .جمراس ،وزميله زينوس
(1997م) حيث قاما بتعريض خصييت فأر ملوجات احملمول (900
ميجاهرتز  MHZاحملولة إىل  8هريتز واليت تشبه موجات احملمول) يف

عالية الرتدد الصادرة عن مساعة اهلاتف .ونقل عن أحد أعضاء الفريق
األملاين الربوفيسور فرانز ادو كلوفر قوله إن الدراسة أظهرت أن نظام
اإلصال اجليين يفقد من فعاليته بتقدم العمر لذلك فإن كبار السن
أكثر عرضة خلطر هذه املوجات ورغم أن ادو كلوفر نصح باستخدام
اخلطوط األرضية من قبيل الوقاية فإنه حذر من أن الدراسة مل تثبت أن

حبث خلص يف هنايته إىل أن ذلك يؤدى إىل نقص يف خصوبة ذكر الفأر
يف شكل ضمور يف أنابيب اخلصيتّي .كما أكد ذلك د .كيالرى وزميله
بيهار (1998م) أن املوجات الصادرة عن احملمول ختفض أعداد
احليوانات املنوية يف الفأر بنسبة ذات دالله إحصائية.

اهلواتف احملمولة سببت أمراضا ألن البحث مت إجراؤه يف خمتربات ومل
يعكس احلياة احلقيقية .ولكنه أضاف أنه مت تنفيذ هذه التجارب يف
قنوات زجاجية لذا يصعب إثبات ذلك مؤكدا أن تلك البيانات تدعم

 6.4التأثير على الحامض النووي DNA

التوجه بأن هناك شيئا ما يف األفق ودعا إىل مزيد من التجارب على
الفئران.

دلت األحباث [ ]11على أن تعرض احلامض النووي داخل نواة اخللية
احلية  DNAإىل موجات امليكروويف ،ومنها موجات التليفون احملمول
يؤدى إىل هتتك ودمار يف السلسلة الكيميائية للحامض ،والسيما خاليا
املخ  -جاء ذلك يف حبث للدكتور ساركر وزمالئه عام (1994م) ،مث
يف حبث للدكتور /دانيال وزمالئه عام 1994عندما عرض األخري ديدان
النيماتودا إىل موجات امليكروويف الصادرة عن جهاز نوكيا ،2115
ووجد أن خاليا الديدان أظهرت هتتكا يف احلامض النووي DNA
داخل النواة ،وكذلك احلامض النووي  RNAيف السيتوبالزم .كما
وجد د .تيسى وزمالؤه عام 1999أن احلامض النووي يتعرض للتهتك

 7.4أعراض مرضية أخرى
أظهرت بعض الدراسات [ ]10تأثريات اخرى للموجات
الكهرومغناطيسية منها:
 زيادة حرارة الدماغ مما حيدث تفاعال بّي الكالسيوم داخل خالياالدمـاغ وخارجها فيمنعه من الدخول اليها وجيعلها غري آمنة فاذا حصل
أي طارئ ال تستطيع الدفاع عن نفسها.

عند سقوط موجات احملمول من مجيع أنواعه .وخلص أيضا د .يل ود.
سنك عامي  1995و1996م إىل أن الكسور يف سلسلة احلامض
النووي  DNAقد زادت عن مثيلتها يف العينة الضابطة يف خاليا املخ
بفئران التجارب ،وذلك بعد ساعتّي فقط منذ بدء التعرض .أما د.
فيليبس عام (1999م) فقد ربط بّي جرعة التعرض ملوجات احملمول
وعدد الكسور يف احلامض النووي ،ووجدت عالقة طردية بينهما فيما
يعرف بعالقة األثر باجلرعة .أما د .خليل وزمالؤه عام (1993م) فقد
الحظوا أن تعرض اخلاليا الليمفاوية البشرية جلرعة  167ميجاهرتز

 التأثري على النخاع الشوكي مما يؤثر على الكريات احلمراء والبيضاءوجهاز الدماغ واجلهاز التناسـلي ،فيؤثر على خاليا احلمل فهي تغري يف
اجلينات والكروموزوم وقد حيدث تشوهات للجنّي إذا تعرض إلشعاعاته.
 التداخل مع األجهزة االلكرتونية الدقيقة مثل األجهزة الطبية واجهزةاملالحة اجلوية مما قد يسبب أخطارا على املرضى أو كوارث للمسافرين.
 الشيخوخة املبكرة.19
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 -يشك أن مستخدمي احملمول بشكل كبري ميكن أن يصابوا بفقدان

 7.2التعرض لإلشعاعات الكهرومغناطيسية مبستويات تبدأ من 120

البصر ،هذا ما توصلت إليه اختبارات عملية أجريت على األرانب،
وتبّي أن املوجات اإلشعاعية الدقيقة الصادرة عن اهلواتف احملمولة
تتسبب يف إصابة عيون األرانب مبرض الكتاراكت.

مللي وات/سم 2يؤثر يف وظيفة إفراز اهلرمونات من الغدة النخامية،
األمر الذي قد يؤثر يف مستوى اخلصوبة اجلنسية.
 8.2يتخيل املتعرضون لإلشعاعات الكهرومغناطيسية مبستويات تبدأ

.5النتائج

من  700مللى وات/سم ،2مساع أصوات كما لو كانت صادرة من
الرأس أو بالقرب منه.

إن البحوث والدراسات اليت سبق استعراضها يف الفقرة  4تشري اىل
النتائج االتية:

 9.2التعرض لإلشعاعات الكهرومغناطيسية يلحق الضرر بشبكية العّي
وعدسة العّي البلورية ،وأن ارتفاع درجة حرارة عدسة العّي إىل حوايل
 41درجة مئوية ،ميكن أن يؤدي إىل ظهور عتامات يف عدسة العّي

 .1ترتكز شكوى التعرض لإلشعاعات الكهرومغناطيسية يف الصداع
املزمن والتوتر والرعب واالنفعاالت غري السوية واإلحباط وزيادة

(كتاركت).

احلساسية باجللد والصدر والعّي والتهاب املفاصل وهشاشة العظام
والعجز اجلنسي واضطرابات القلب وأعراض الشيخوخة املبكرة.

 10.2رغم عدم توافر دراسات كافية عن تأثري لإلشعاعات
الكهرومغناطيسية يف املعادن ،إال أنه ينصح بعدم التعرض للمستويات

 .2تتفق العديد من البحوث العلمية اإلكلينيكية على أنه مل يستدل
على أضرار صحية مؤكدة نتيجة التعرض لإلشعاعات الكهرومغناطيسية
مبستويات اقل من  0.5مللى وات/سم ،2إال أن التعرض ملستويات
أعلى من هذه اإلشعاعات وجبرعات تراكمية قد يتسبب يف ظهور العديد

املؤثرة هلذه اإلشعاعات ،وذلك ملرضى كسور العظام احلاملّي للشرائح
أو املسامري املعدنية املستخدمة يف تثبيت الكسور.
 .3إن املوجات امليكرو مرتية اليت يستخدمها احملمول وهوائياته (من
 900ميجا هرتز إىل  2,3جيجا هرتز) تسمى موجات غري مؤينة ،أي
أهنا أضعف من أن تفكك جزئيات اجلسم وتضر به ضررا مباشرا مثلما
تفعل األشعة النووية أو حىت األشعة السينية.

من األعراض املرضية ومنها:
 1.2أعراض عامة :وتشمل الشعور باإلرهاق والصداع والتوتر.
 2.2أعراض عضوية :وتظهر يف اجلهاز املخي العصيب وتتسبب يف
خفض معدالت الرتكيز الذهين والتغريات السلوكية واإلحباط والرغبة يف
االنتحار ،وأعراض عضوية وتظهر يف اجلهاز البصري واجلهاز القليب
الوعائي واجلهاز املناعي.

.4ان الطاقة اليت حتملها هذه األشعة غري قادرة على الوصول إىل داخل
أنوية اخلاليا مهما زادت شدهتا ،ومل يثبت علميا حىت اآلن أهنا تسبب
خلال كروموزوميا أو جينيا أو وراثيا.
.5ان جسم االنسان قادر على التأقلم مع ارتفاع درجة حرارته الداخلية
وإىل حد  3درجات مئوية دون أن يتسبب هذا يف أضرار صحية.

 3.2ظهور األورام السرطانية.
 4.2الشعور بتأثريات وقتية منها النسيان وعدم القدرة على الرتكيز
وزيادة الضغط العصيب وذلك بعد التعرض لإلشعاعات الكهرومغناطيسية
مبستوى  10مللي وات/سم ،2ومسيت تلك األعراض بالتغريات
السيكولوجية.

.6ومن خالصة التقارير واألحباث اليت أعدهتا منظمة الصحة العاملية عن
ترددات الراديو الصادرة عن احملمول أتضح أهنا ال تسبب أي ارتفاع
ملحوظ يف درجة حرارة اجلسم.
 .8يف حّي إن ترددات الراديو ميكن أن تسبب زيادة يف ذبذبة الذرات
املكونة لألنسجة البشرية وتوليد بعض احلرارة ،فإن مستوى الرتددات اليت
تصدر عن حمطات التقوية اخلاصة باحملمول أقل من أن تسبب أي ارتفاع
ملحوظ يف حرارة اجلسد بأكمله.

 5.2اختالل عمليات التمثيل الغذائي باألنسجة واخلاليا احلية ويرجع
ذلك للحمل احلراري الزائد.
 6.2التأثري يف النظام العصيب املركزي ،ويرتتب على ذلك تأثريات يف
العصب السمعي والعصب البصري.
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 .9إن املوجات الكهرومغناطيسية عموما هي موجات من صنع اإلنسان

بأي نوع من األمراض اخلطرية خالل مدة خدمتهم اليت تصل إىل 30

أنتجها منذ هناية القرن التاسع عشر من الرتددات املنخفضة جدا 50
ذبذبة لكل ثانية واستخدامها يف نقل الكهرباء وتغذية املصانع واملدن
بالطاقة الكهربية .وإذا أردنا حصر الذين يتعرضون ملثل هذه املوجات

عاما متصلة وألوقات طويلة يوميا.
 8.9مصابيح الفلورسنت او النيون اليت تطلق مثل هذه املوجات ولكن
يف مدى تردد األشعة فوق البنفسجية.

منذ أكثر من  60عاما ميكن تصنيفهم على النحو التايل:

 .10إن شدة جماالت أشعة الرتدد الراديوي تكون عالية عند املصدر

 1.9املراقبون اجلويّي يف املطارات حيث تستخدم الرادارات اليت هلا
طاقة كبرية جدا مقارنة بالطاقة املستخدمة التليفون احملمول ،وذلك ملتابعة

وتتناقص بسرعة مع البعد عنه .أما االقرتاب من هوائيات احملطات اخللوية
فهو ممنوع حيث أن مستوى اإلشعاع ميكن أن يتجاوز احلدود الدولية

هبوط وإقالع الطائرات ومل يثبت إصابة أي من هؤالء بأمراض خطرية.
 2.9أفراد قوات الدفاع اجلوي والصواريخ والرادارات احلربية وأجهزة

املسمو هبا .وتشري القياسات والدراسات احلالية إىل أن مستويات
التعرض إلشعاع الرتدد الراديوي املنبعث من حمطات اهلواتف اخللوية

اإلنذار املبكر ،وكلها تعمل بطاقات عالية جدا على مدار  24ساعة
يوميا ،وال يوجد تقرير صحي عاملي يؤكد حدوث حاالت إصابة هلؤالء
األفراد.

وتقنيات االتصال الالسلكي األخرى يف األماكن اليت يتواجد فيها
اجلمهور (مبا فيها املدارس واملستشفيات) ،هذه املستويات يف العادة اقل
من احلدود الدولية املسمو هبا بآالف املرات.

 3.9الطيارون املدنيون والعسكريون وأطقم املالحة اجلوية وهم معرضون
دائما جلرعات عالية ،ولكن اإلصابة اليت يشكو منها بعضهم ترتكز يف
حاسة السمع نتيجة لطنّي الصوت العايل الذي يتعرضون له ومل تثبت

 .11يف الواقع وبسبب ترددها املنخفض فان جسم اإلنسان عند
التعرض إىل مستويات متشاهبة من موجات الراديو والتلفزيون وإشعاع
أبراج حمطات اهلواتف اخللوية فان اجلسم ميتص األشعة املنبعثة من البث

إصابة أي منهم بأمراض خطرية.

اإلذاعي  FMوالبث التلفزيوين مبعدل مخسة مرات أكثر من امتصاصه
لألشعة املنبعثة من احملطة اخللوية (البث اإلذاعي  FMيعمل برتدد
 100ميغاهريتز وتردد احملطات اخللوية حوايل  1000ميغاهريتز) كذلك
يساعد طول اجلسم يف امتصاص موجات املذياع والتلفزيون بشكل أكرب.
مع ذلك ومع العلم بان حمطات البث اإلذاعي والتلفزيوين تعمل منذ
أكثر من  50عام فانه مل يتبّي ان هذه احملطات هلا أية آثار صحية
مؤكدة.

 4.9مستخدمو الشاشات اإللكرتونية مثل شاشات الكمبيوتر
والتلفزيون ،فهذه الشاشات تطلق موجات راديو مثل موجات النقال
ختتلف شدهتا تبعا لنوع الشاشة ،ومل يثبت ارتباط ذلك بأي خطر صحي
حىت هلؤالء الذين يعملون ملدة أكثر من  8ساعات يوميا وعلى مقربة
شديدة من الشاشة.
 5.9رجال الشرطة واجليش الذين يستخدمون الالسلكي منذ أكثر من
 30عاما بنفس حيز الرتددات مثل النقال ،ولكن بقدرات أكرب من
 10وات ،بينما النقال ال تزيد طاقته عن  2وات.

 .12ويف حّي أن معظم تقنيات االتصال اإلذاعي تستعمل الشارات
املتواصلة ،فان االتصاالت الالسلكية احلديثة تستعمل الشارات الرقمية.
وال تشري األحباث العلمية اليت أجريت حىت االن اىل وجود أية أخطار
حمددة تنتج عن التعديالت املختلفة لإلشارات الراديوية.

 6.9أفران امليكروويف يف املنازل وهي منتشرة يف أوروبا منذ عام
 1960وهي مصدر هائل للموجات املشاهبة للنقال ،ولكن بطاقات
أعلى بكثري حىت تستخدم يف رفع درجة حرارة األغذية ومل يثبت أي
ضرر صحي منها.

 .13مرض السرطان :إن التقارير الصحفية وأحاديث وسائل االعالم
عن وجود إصابات مبرض السرطان حتدث حول أبراج حمطات اهلواتف
النقالة تزيد من قلق اجلمهور .جيب هنا مالحظة أن السرطانات ال تتوزع
بشكل منتظم من الناحية اجلغرافية بّي أية جمموعة من السكان .ومبا أن
أبراج احملطات النقالة منتشرة بشكل كبري يف البيئة ،فانه من املتوقع وجود
إصابات بأمراض السرطان بالقرب من حمطة نقالة مبحض الصدفة .هذا

 7.9العاملون مبحطات األقمار الصناعية والبث اإلذاعي والتلفزيوين
اليت تشع نفس حيز الرتددات ولكن بطاقات هائلة ،ومل يثبت إصابتهم
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ال يعين أن سبب حدوث السرطان هو وجود احملطة ،خصوصا وان

ث-

أمراض السرطان املسجلة يف هذه احلاالت هي يف الغالب جمموعة من
أنواع خمتلفة من مرض السرطان ال توجد هلا أية ميزات أو علة مشرتكة.
إن الدليل العلمي عن توزيع مرض السرطان بّي السكان ميكن احلصول

املرضية.

ضرورة اشراك االطباء يف هذه الدراسة لتشخيص االعراض

ومبا ان اهلاتف النقال يعترب من اهم مصادر االشعاع لكثرة مستخدميه،
فنقرت التوصيات االتية:

عليه فقط من خالل دراسات وبائية خمططة ومنفذة بعناية .يف السنوات
اخلمسة عشر األخرية مت نشر العديد من هذه الدراسات الوبائية اليت

.1

ينبغي أن يقتصر استخدام املوبايل على األمور املهمة

والطارئة فقط ،ال أن يكون وسيلة للمناقشات الطويلة ،وتكملة املناقشة
على تليفون أرضي قريب.

تبحث يف العالقة بّي انتشار مرض السرطان حول اهلوائيات اليت تبث
موجات السلكية .ومل جتد هذه الدراسات أي دليل على أن التعرض
لألشعة املنبعثة من تلك اهلوائيات يزيد من خماطر انتشار مرض السرطان.
كذلك الدراسات اليت جرت على احليوانات لفرتات طويلة ،مل تبّي أي
زيادة من خطر السرطان نتيجة التعرض جملاالت الرتدد الراديوي ،حىت

.2

ينبغي أال تزيد مدة املكاملة على دقيقتّي.

ينبغي أال يوضع املوبايل يف اجليب سواء يف اجلاكيت أو
.3
البنطلون ،بل يف حقيبة حتمل باليد.

عند احليوانات اليت مت تعريضها ملستويات أعلى بكثري من مستويات
اإلشعاع اليت تنبعث من أبراج احملطات اخللوية أو من شبكات االتصال
الالسلكي األخرى.

ينبغي أال يوضع املوبايل يف احلزام أو يف غالف به معدن،
.4
ألن ذلك يزيد من نسبة امتصاص املوجات الكهرومغناطيسية.

 .14اآلثار الصحية األخرى :قليلة هي الدراسات اليت حبثت يف اآلثار
الصحية العامة عند األشخاص الذين تعرضوا جملاالت كهرومغناطيسية.

جيب ارتداء مساعات من نوعيات معينة عند الكالم حبيث
.5
يظل املوبايل بعيدا عن الرأس واجلسم.

اذ مل تبّي الدراسات على اإلنسان أو احليوانات ،واليت تبحث يف وظيفة
الدماغ وسلوكه بعد التعرض جملاالت تردد راديوي وجود أية اّثار صحية
ضارة .مستويات اإلشعاع اليت مت التعرض هلا يف هذه الدراسات حوايل
 1000مرة أعلى من تلك اليت يتعرض هلا اجلمهور من حمطات اهلواتف
اخللوية أو شبكات االتصال الالسلكي احمللية .مل تتم مالحظة أية
تغيريات ذات صلة على منط النوم أو وظائف القلب واألوعية الدموية.

.6

حاول استخدام الرسائل بدال من املكاملات بقدر اإلمكان.

ينبغي عدم استخدام احملمول يف األماكن املغلقة مثل املصعد
.7
أو داخل السيارة .حيث خترج من التليفون احملمول آنذاك موجات أقوي
لكي تتم عملية االتصال ،ويتم امتصاص جزء كبري منها من خالل
جسم اإلنسان وخالياه.
عندما تشرتي موبايل ينبغي أن تبحث يف كتالوج التشغيل
.8
اخلاص به عما يسمي  SARوهو اختصار Specific
 Absorption rateأي نسبة االمتصاص النوعية اليت حتدث من

 .6التوصيات
ان اجراء دراسة شاملة لقياس مدى تأثري املوجات الكهرومغناطيسية
على صحة االنسان يتطلب توفري املستلزمات االتية:

خالل امتصاص اجلسم ملا يصدر عن املوبايل من طاقة وإشعاع ،وكلما
كانت هذه النسبة أقل ،كان ذلك أفضل.

أ-عدد من املواطنّي املتطوعّي إلجراء الفحوصات عليهم .ويف حالة
تعذر ذلك فيجب اجراء الفحوصات املختربية على احليوانات.

جتنب أخذ احملمول معك إىل الفراش أو حتت املخدة اليت
.9
تنام عليها ،ألن املوجات املنبعثة منه قد تؤثر على كهرباء املخ ،مما
يسبب اضطراب النوم ،صداعا ،عدم تركيز ،نسيانا... .اخل

ان دراسة كهذه عادة ما تستغرق وقتا طويال قد يصل اىل
ب-
عدة سنوات الن االعراض املرضية قد تظهر على املدى البعيد.
ان احلصول على قياسات دقيقة يف هذه الدراسة حيتاج اىل
ت-
اجهزة متخصصة.
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.10

البحثية واملختصون [ ]5عند بناء وتركيب حمطات اهلاتف اخلليوي

عدم االتصال إذا كانت الشبكة ضعيفة ألن اجلوال يعمل

بأقصى استطاعة وهذا يضاعف االستطاعة عدة مرات للتواصل مع
الشبكة.
.11

ومنها:
أ-ان يكون ارتفاع املبين املراد إقامة احملطة فوق سطحه يف حدود من
 50-15مرت.

عدم االتصال عند السفر ألن اجلوال يرفع االستطاعة حملاولة

اجياد شبكة جماوره

ب-ان يكون ارتفاع اهلوائي أعلى من املباين اجملاورة يف دائرة نصف

عند حماولة االتصال بشخص ما عدم رفع اجلوال إىل األذن
.12
قبل أن تسمع رنّي اجلوال.
.13

قطرها  10أمتار.
ج-أن يكون سطح املبين الذي يتم تركيب اهلوائي فوقه من اخلرسانة
املسلحة.

عدم تغطية اجلانب اخللفي للجوال باليد لوجود إريل اجلوال

هناك.

د-ال تقل املسافة بّي أي حمطتّي على سطح نفس املبين عن  12مرتا

احلفاظ على بعد األمان لألشخاص الذين لديهم منظم
.14
قلب أو جهاز مسع حوايل  52سم ألنه ثبت أن اجلواالت تشوش جهاز
تنظيم ضربات القلب بنسبة .%50

هـ-ان يكون اهلوائي من النوعية اليت ال تقل نسبة الكسب األمامي
مقارنة بالكسب اخللفي عن  20ديسبل.
و-ال تقل املسافة بّي اهلوائي واجلسم البشري عن  12مرت يف اجتاه

وبناء على الدراسات اليت قام هبا العلماء فقد أمجعوا على
.15
أن التأثري الصحي الوحيد الذي ميكن أن ينجم عن التعرض للموجات
الكهرومغناطيسية هو تأثري حراري فقط ،حيث تتسبب يف ارتفاع درجة

الشعاع الرئيسي.
ز-ال يسمح برتكيب اهلوائي فوق أسطح املباين املستغلة بالكامل
كاملستشفيات واملدارس.

حرارة اجلسم ألكثر من  0.1درجة مئوية وهو ارتفاع هزيل ميكن للجسم
أن يتحمله بل ويصادفه طبيعيا يف احلياة اليومية.

ط-إلزام الشركات باملواصفات اخلاصة باإلشعاع طبقا ملا أصدرته
املنظمات الدولية ،واليت تنص على أن احلد األقصى لكثافة القدرة جيب

بعض الناس يشعرون أن املخاطر اآلتية من التعرض ألشعة
.16
الرتدد الراديوي هي خماطر كبرية ومن احملتمل أن تكون شديدة أيضا.
وهناك أسباب خمتلفة لتخوف اجلمهور منها إعالنات وسائل اإلعالم
عن دراسات علمية جديدة وغري مؤكدة تقود لشعور من عدم الـتأكد
وإدراك انه من احملتمل وجود خماطر غري معروفة أو مكتشفة .األسباب
األخرى هلا عالقة بعوامل مجالية والشعور بنقص الرقابة أو عدم املشاركة
يف عملية حتديد مواقع حمطات اهلواتف اخللوية اجلديدة .إن وجود برامج
الفعال مع الناس ومشاركة اجلمهور وكذلك
تربوية وكذلك التواصل ّ
أصحاب العقارات (يف مراحل مناسبة) قبل تركيب مصادر الرتدد
الراديوي سوف يعزز ثقة اجلمهور وتقبلهم لوجود تلك احملطات.

أال تتجاوز  0.4ملي وات/سم 2على أن تقدم الشركة شهادة بذلك.
ي-جيب عدم توجيه اهلوائيات يف اجتاه أبنية مدارس األطفال.

 .7الخالصة
إن األدلة اليت تظهر من يوم آلخر حول آثار املوجات الكهرومغناطيسية
متضاربة وغري واضحة .آخذين بعّي االعتبار مستويات التعرض
املنخفضة جدا ونتائج األحباث العلمية حىت هذا التاريخ ،فانه ال يوجد
دليل علمي على أن الشارات الضعيفة اليت يتعرض هلا الناس تسبب آثار
صحية ضارة.

أن شركات اهلاتف اخلليوي ملزمة بوضع حد ملعامل األمان
.17
ضد اإلشعاع ،كما نرى ضرورة إخضاع حمطات تقوية اإلرسال اخلليوي
للمراقبة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العاملية فيما
يتعلق بعوامل األمان اإلشعاعي ،واتباع ما اشرتطت عليه بعض املراكز
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