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)جنگال( الكترونيكي جنگ -١

 هوا، زمين، از ينسرنش بدون يا باسرنشين عاملهاي وسيله به مي توانند الكترومغناطيسي امواج
 دارايي ها ديگر و انسانها و رادارها ارتباطاتي، سيستمهاي مي توانند و شوند بكارگرفته فضا و دريا

  .گيرند هدف را
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Electromagneticwave3Dfromside.gif



 چه هر ييعن دارند معكوس نسبت هم با كه هستند فركانس و موج طول داراي  الكترومغناطيس امواج
 متر با كه ندگوي موج طول را قله دو بين فاصله  .بالعكس و است كمتر فركانس باشد بزرگتر موج طول

 يريگ اندازه هرتز با كه گويند فركانس را زمان واحد در دره و قله تكرار تعداد و .مي شود اندازه گيري
.مي شود انجام ثانيه يك در موج برگشت و رفت يك يعني هرتز يك .مي شود



)٩١٠/ متر يك =نانومتر يك( است نانومتر ٤٠٠ بنفش رنگ موج طول و متر نانو ٧٠٠ قرمز رنگ موج طول
)١٢١٠=ترا( .است تراهرتز٧٠٠ بنفش نور فركانس و تراهرتز ٤٥٠ قرمز نور فركانس مقابل در



واحدتافركانس از واحدتاطول موج از نام موج الكترومغناطيسينام موج الكترومغناطيسي

         
_گاما اشعه = Gamma rays١٠^١٨اگزا هرتز ٣٠اگزا هرتز ٣٠٠ ١٠^-١٢رپيكومت ١٠پيكومتر ١ اشعه گاما

HXايكس اشعه = Hard X-raysاگزا هرتز ٣اگزا هرتز ٣٠ رپيكومت ١٠٠رپيكومت ١٠ اشعه ايكس

SXايكس اشعه = Soft X-Raysپتا هرتز ٣٠اگزا هرتز ٣نانومتر ١رپيكومت ١٠٠ اشعه ايكس

EUVفرابنفش = Extreme ultraviolet١٠^١٥پتا هرتز ٣پتا هرتز ٣٠ ١٠^-٩نانومتر ١٠نانومتر ١ فرا بنفش دور

NUVفرابنفش = Near ultraviolet ترا هرتز ٣٠٠پتا هرتز ٣ نانومتر ١٠٠نانومتر ١٠ بنفش نزديكفرا

Visibleمرئي نور light-violetتراهرتز ٦٦٨تراهرتز ٧٨٩نانومتر ٤٥٠نانومتر ٣٨٠بنفش -نور مرئي

Visibleمرئي نور light-نورهاي ديگر
Visibleمرئي نور light-red ترا هرتز ٤٠٠ترا هرتز ٤٨٤ نانومتر٧٥٠نانو متر ٦٢٠ قرمز -مرئينور

NIRقرمز مادون = Near infrared١٠^١٢ترا هرتز ٣٠ترا هرتز ٣٠٠ ١٠^-٦ميكرومتر ١نانومتر ١٠٠ فروسرخ نزديك

MIRقرمز مادون = Moderate infraredترا هرتز ٣ترا هرتز ٣٠ رميكرومت ١٠ميكرومتر ١ فروسرخ مياني

FIRقرمز مادون = Far infraredزگيگا هرت ٣٠٠ترا هرتز ٣ ميكرومتر ١٠٠رميكرومت ١٠ فرو سرخ دور

  

Radio waves:امواج راديويي  

EHFميكروويو = Extremely high frequency (Microwaves)١٠^٩گيگا هرتز ٣٠گيگا هرتز ٣٠٠ ١٠^-٢سانتيمتر ١ميليمتر ١ ندفركانس فوق العاده بل

SHFميكروويو = Super high frequency (Microwaves)گيگا هرتز ٣گيگا هرتز ٣٠ ١٠^-١دسيمتر ١سانتيمتر ١ لندفركانس خيلي خيلي  ب

UHFميكروويو = Ultrahigh frequency (Microwaves)مگا هرتز ٣٠٠گيگا هرتز ٣ ١متر ١دسيمتر ١ فركانس فوق بلند

VHFراديويي = Very high frequency١٠^٦مگا هرتز ٣٠مگا هرتز ٣٠٠ ١٠دكا متر ١متر ١ فركانس خيلي بلند

HFراديويي = High frequencyمگا هرتز ٣مگا هرتز ٣٠ ١٠^٢هكتومتر ١دكا متر ١ فركانس بلند

MFراديويي = Medium frequencyكيلو هرتز ٣٠٠مگا هرتز ٣ ١٠^٣كيلومتر ١هكتومتر ١ فركانس متوسط

LFراديويي = Low frequency١٠^٣كيلو هرتز ٣٠كيلو هرتز ٣٠٠ ١٠^٤كيلومتر ١٠كيلومتر ١ فركانس كوتاه

VLFراديويي = Very low frequencyكيلو هرتز ٣كيلو هرتز ٣٠ ١٠^٥ركيلومت ١٠٠كيلومتر ١٠ فركانس خيلي كوتاه

VFراديويي = Voice frequencyهرتز ٣٠٠كيلو هرتز ٣ ١٠^٦مگا متر ١ركيلومت ١٠٠ فركانس صوتي

ELFراديويي = Extremely low frequencyهرتز ٣٠هرتز ٣٠٠ مگا متر ١٠مگا متر ١ اهفركانس فوق العاه كوت



:گاما اشعه
 اين يبتخر و نفوذ قدرت مي باشد، زيادي بسيار برد داراي راديويي امواج مانند اشعه اين

 فقط خاك سانتيمتري ٢٠ اليه يك يا بتن سانتيمتري١٥ اليه يك .است زياد بسيار اشعه
 .ردمي گذا جاي بر را خود زيانبار اثرات ديگر نيم همان و مي گيرد را اشعه اين از نيمي

 هوا متر ٢٥ هر يا سرب ميلي متر ٩ هر .مي كند عبور نيز سنگ و ديوار از گاما پرتوي
  .مي كند نصف را آن تابش شدت

 برخورد سانان بدن به اگر كه دارد زيادي انرژي باال، بسيار فركانس به توجه با پرتو اين
 و شده DNA  تخريب باعث خود حركت مسير در و كرده عبور آن سلولي ساختار از كند

 يگرد درمان غيرقابل نقايص و سندرم ها سرطان ها، انواع پيدايش براي را زمينه سرانجام
 لوگيريج براي .شد خواهد منتقل نيز آينده نسل هاي به نقايص اين حتي و مي كند فراهم

.است نياز سربي ديواره سانتي متر ١٠ حدود به گاما تابش نفوذ از



:گاما اشعه كاربردهاي
  .شد استفاده هسته اي شكافت از شد منفجر ناكازاكي و هيروشيما در كه اتمي بمب ساخت در -
  مي شود هسته اي انفجار موجب هسته اي شكافت -
 .مي گردد پخش و ساطع نوترون ذرات و گاما بتا، آلفا، اشعه آن اثر در -



:گاما اشعه كاربردهاي
مي شود استفاده  گاما اشعه نوعي از كانتينرها نظارت براي اوقات گاهي-
مي شود يافت طبيعي صورت به كيهاني تشعشعات در-
  زميني پرتوهاي از برخي و صاعقه در گاما اشعه-



:گاما اشعه كاربردهاي
 به را دزر ياقوت و شده استفاده آنها از گرانبها سنگهاي ويژگي تغيير براي گاهي-

.مي كند مبدل آبي ياقوت
 ده،شوين مواد و صابون غذايي، مواد معدن، استخراج شيمي، مواد، پااليش صنايع در-

ي شودم استفاده آن از اشيا چگالي و ضخامت تراز، اندازه گيري براي نيز و كاغذ خمير
 از نيز يسرطان سلولهاي معالجه در كند تخريب را سلولها مي تواند اشعه اين كه آنجا از-

.مي كنند استفاده آن



:گاما اشعه
 مديريت اب كه شده ساخته اسلحه اي امريكا نظامي صنايع در كه كرده ادعا گاردين نشريه
.شود انسان مرگ موجب مي تواند گاما اشعه در راداكتيويته باران مقدار



:گاما اشعه
 از گونه اي( ابت و )مثبت دوبار با هليم( آلفا اشعه دو گاما، اشعه از غير هسته اي شكافت با

  .مي آيد بوجود نيز )پرسرعت و پرانرژي پوزيترونهاي يا الكترونها
  ندمي كن عبور كاغذ از گاما و بتا اشعه كه حالي در نمي كند عبور كاغذ از آلفا اشعه
 گاما اشعه وذنف از جلوگيري براي كه حالي در نمي كند عبور آلومينيومي صفحه از بتا اشعه

.هستيم ضخيم بتني سطه يك نيازمند



:ايكس اشعه

 اشعه كه كند عبور تواند مي چيزهايي از خود كوتاه بسيار موج طول دليل به ايكس اشعه

.نمي باشد آنها از عبور به قادر نور



:ايكس اشعه
 دو بر .اندازد مي فيلم روي بر سايه هايي و بگذرد بدن اعضاي ميان از مي تواند ايكس اشعه
 ساسح بسيار ماده از پوششي رود مي كار به عكسبرداري نوع اين براي كه فيلمي طرف

 از را ايكس اشعه كه اجسامي ساير و ها استخوان مي تابد  آن بر ايكس اشعه وقتي .اند كشيده
 ظاهر يلمف روي بر كمرنگي روشني هاي و مي كند ايجاد ضخيم تري سايه دهند، نمي عبور خود

 .مي شود
 .دارد صنعت و پزشكي در مهمي نقش ايكس اشعه امروزه،

.مي شود استفاده فرودگاهها در چمدانها وارسي براي ايكس اشعه از



:فرابنفش اشعه
 با الكترومغناطيسي امواج گستره در است موجي ،UV اختصار به يا (Ultraviolet) فرابنفش

 ولي ايكس، پرتو كمتراز آن انرژي .ايكس ازپرتو بلندتر ولي مرئي، نور از كوتاه تر موجي طول
  .است مرئي نور بيشتراز

 به عهاش اين مضر بخشهاي رسيدن از اوزن اليه و است اشعه اين توليد اصلي منبع خورشيد
  .مي كند جلوگيري زمين
 يك شبيه و كرده جلوگيري بدن به ديگر مضر بخش  هاي رسيدن از هوا در اكسيژن وجود
.مي كند عمل مات شيشه



:فرابنفش اشعه مثبت اثرات
بدن در .د ويتامين توليد

كوچك ارگانيسم هاي ديگر و باكتري ها گندزدايي
پوستي عفونت هاي و بستر زخم اصالح و فيزيوتراپي

  غيره و صنعتي لوازم و پزشكي تجهيزات خوراكي، مواد آب، عفوني ضد
موذي حشرات بردن بين از براي فرابنفش تله هاي

:فرابنفش اشعه منفي اثرات
  پوستي حاد بيماري هاي به ابتال

كند تخريب را DNA بافت و شود سرطان موجب مي تواند آن پرتو
مي شود چشم قرنيه مزمن اختالل و مرواريد آب موجب



:فرابنفش اشعه انتظامي و نظامي كاربرد

 ازپشت نور يا نيست نوري كه جايي در تا مي كند كمك او به فرابنفش نور با پليس كفش
 مسلحغير چشم با كه را معدني مواد يا مو تار يا لباس رشته يا خون مثل اموري مي تابد،

.كند كشف نمي شود ديده

 تقلبي،  هاياسكناس جمله از .مي شود استفاده نيز تقلب كشف براي فرابنفش قوه چراغ از
.هويت ملي كارت هاي پاسپورت، جواهرات، البسه، تقلبي، هنري كارهاي

ي شود استفاده از چراغ قوه فرابنفش براي كشف اثر انگشتي كه با چشم غير مسلح ديده نم
.مي كنند



مي شود ديده مسلح غير چشم با كه ذراتي يا موج :مرئي نور
  



 مچش با كه ذراتي يا موج :مرئي نور
مي شود ديده مسلح غير
 فركانس و موج طول مقابل جدول در

.است آمده مرئي نورهاي
  



:)قرمز مادون( سرخ فرو اشعه
 موجي ولط داراي كه مي شود گفته الكترومغناطيسي امواج طيف از بخشي به فروسرخ اشعه

.است راديويي امواج از كوتاه تر و مرئي نور از بيشتر
 موج طول .است راديويي امواج از بيشتر و مرئي نور از كمتر سرخ فرو اشعه )فركانس( بسامد
  .باشند مرئي نور دامنه از بلندتر آن ها



:)قرمز مادون( سرخ فرو اشعه
)١٠-٩=نانومتر( نانومتر ٧٠٠ تا )ميكرون١٠٠٠( ميلي متر ١ موج طول بازه در فروسرخ امواج

)١٢١٠=ترا و ٩١٠=گيگا( .دارد قرار تراهرتز ٤٢٨ تا گيگاهرتز ٣٠٠بين آنها بسامد و
 گرم بموج جسم با برخورد از بعد كه هستند الكترومغناطيسي امواج از نوعي فروسرخ امواج
 .مي شود آن شدن

 نور لمقاب در وقتي سبب همين به .هستند خورشيد نامرئي پرتوهاي از دسته اي امواج اين
  .مي كنيم گرما احساس مي گيريم قرار خورشيد



سرخ فرو اشعه كاربردهاي
 ودمي ش ساطع مبدل سطح از كه سرخي فرو پرتوهاي از تابشي گرمايش سامانه هاي در-

  .مي شود استفاده محيط گرمايش جهت
 .مي شود منتقل نور مثل گرما و نبوده گرم هواي دمش به نيازي روش اين در-



سرخ فرو اشعه كاربردهاي
 و نهرايا بين اطالعات مبادله راه نوع چهار از يكي :همراه تلفن در دررو رو اطالعات تبادل-

 اين وسيله به مي توانيد شما)ريدر كارت ، بلوتوس ، اينفرارد كامپيوتر، پورت( همراه تلفن
  يا يگرد همراه تلفن گوشي هاي به را موارد ديگر يا فيلم عكس، مانند اطالعاتي قابليت
 فروسرخ با اطالعات انتقال سرعت باشيد داشته توجه بايد البته .نماييد ارسال خود رايانه
.تنيس مناسب زماني نظر از باال حجم با فايل ها انتقال براي و است پايين بسيار

 روسرخف گيرنده هاي و فرستنده از … و تلويزيون مثل دستگاه ها ريموت هاي از بسياري-
 از پس هگيرند و مي دهند گيرنده به پالسي آن شدن روشن و خاموش با كه شده اند درست

  .مي دهند انجام را شده خواسته دستور پالس، پردازش



سرخ فرو اشعه كاربردهاي
 از درد رلكنت و بيماريها از بسياري درمان جهت فيزيوتراپي در :فيزيوتراپي و درمان جهت -

.فروسرخند اشعه كننده ساطع كه هستند المپهايي .مي شود استفادهIR سيستم



سرخ فرو اشعه كاربردهاي
 شخيصت قابل مسلح غير چشم با گرمايش كه مواردي در گرمايش وجود تشخيص ابزارهاي -

.نيست



سرخ فرو اشعه كاربردهاي

 اشيا اردند وجود كافي نور كه شب در مي توان ابزارها اين از استفاده با :شب در ديد ابزارهاي -
.داد تميز ديگر اشياي از را زنده موجودات مثل گرما داراي



سرخ فرو اشعه نظامي كاربردهاي
 اشيا اردند وجود كافي نور كه شب در مي توان ابزارها اين از استفاده با :شب در ديد ابزارهاي -

.داد تميز ديگر اشياي از را زنده موجودات مثل گرما داراي



سرخ فرو اشعه كاربردهاي




