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ΓΗΛΧΗ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

   Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη Γθνξγθόιεο Νηθόιανο, ηνπ Παλαγηώηε, κε αξηζκό 

κεηξώνπ 43028 θαη Καξπδάο Διεπζέξηνο, ηνπ Βαζηιείνπ, κε αξηζκό κεηξώνπ 

42924 θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ H/Τ πζηεκάησλ Σ.Δ. ηνπ Α.Δ.Ι. 

Πεηξαηά Σ.Σ. πξηλ αλαιάβνπκε ηελ εθπόλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο καο, 

δειώλνπκε όηη ελεκεξσζήθακε γηα ηα παξαθάησ:  

   «Η Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) απνηειεί πξντόλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηόζν ησλ 

ζπγγξαθέσλ, όζν θαη ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθό ραξαθηήξα 

θαη πξσηόηππν πεξηερόκελν.  

   Απαγνξεύεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα εκθαλίδεηαη 

απηνύζην ή κεηαθξαζκέλν από θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε ηέηνηα 

πξάμε απνηειεί πξντόλ ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκα Ηζηθήο Σάμεο γηα ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ άιινπ ζπγγξαθέα. Απνθιεηζηηθνί ππεύζπλνη είλαη νη 

ζπγγξαθείο ηεο Π.Δ., νη νπνίνη θέξνπλ θαη ηελ επζύλε ησλ ζπλεπεηώλ, πνηληθώλ 

θαη άιισλ, απηήο ηεο πξάμεο.  

   Πέξαλ ησλ όπνησλ πνηληθώλ επζπλώλ ησλ ζπγγξαθέσλ ζε πεξίπησζε πνπ ην 

Ίδξπκα ηνπο έρεη απνλείκεη Πηπρίν, απηό αλαθαιείηαη κε απόθαζε ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο. Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε λέα απόθαζεο ηεο, κεηά από 

αίηεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ, ηνπο αλαζέηεη εθ λένπ ηελ εθπόλεζε ηεο Π.Δ. κε 

άιιν ζέκα θαη δηαθνξεηηθό επηβιέπνληα θαζεγεηή. Η εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ Π.Δ. 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπιάρηζηνλ ελόο εκεξνινγηαθνύ 6κήλνπ από ηελ 

εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζην 

άξζξν 18, παξ. 5 ηνπ ηζρύνληνο Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ.» 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

   Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία νινθιεξώζεθε έπεηηα από δηαξθείο θαη επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο ζε έλα ελδηαθέξνλ γλσζηηθό αληηθείκελν, όπσο απηό ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. ηελ εθπόλεζε 

ηεο πηπρηαθήο κεγάιν ξόιν είρε ν επηβιέπνληαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο καο , θ. 

Νηθνιόπνπινο Γεκήηξηνο ν νπνίνο καο ππνζηήξημε, θαη ελζάξξπλε λα 

ζπλερίζνπκε κέρξη ην ηέινο, ηνλ επραξηζηήζνπκε ζεξκά.  

   Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Καζεγεηή θ. Γηαλλαθόπνπιν 

Παλαγηώηε γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαη γηα ηελ δηαξθή πξνζπάζεηά ηνπ 

λα είλαη δίπια καο γηα νπνηαδήπνηε ζέκα πξνέθππηε. 

   Σέινο, λα επηζεκάλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ νηθνγελεηώλ καο λα καο 

ζηεξίμνπλ κε θάζε ηνπο δύλακε ζε όινλ απηόλ ην δξόκν από ηελ αξρή ησλ 

αθαδεκατθώλ εηώλ ζην Ίδξπκα κέρξη θαη απηό ην ζεκείν ην νπνίν ζεκαηνδνηεί θαη 

ην ηέινο ησλ ζπνπδώλ καο. Δίκαζηε επγλώκνλεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο θαη 

ηνπο επραξηζηνύκε γηα όια όζα καο πξνζθέξνπλ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

   Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηε κέηξεζε θαζκαηηθώλ 

δηαθπκάλζεσλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ππό δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο θιήζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Η επίδξαζε ζηελ εθπεκπόκελε ηζρύ ησλ 

ζεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο δηεξεπλήζεθε κε εμνπιηζκό πιήξσο 

πξνζαξκνζκέλν ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ. Οη κεηξήζεηο δηελεξγήζεθαλ ζε θηλεηά ηειέθσλα δηαθνξεηηθήο 

ηερλνινγίαο.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

   This thesis reports spectral measurements of the electric field of the 

electromagnetic waves in mobile phones. The measurements where contacted 

under different conditions of calls. The effect on the output power of the signals 

was investigated with equipment fully adapted to the technology and properties of 

the mobile phones tested. Measurements had been carried out on mobile phones 

of different technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Ηιεθηξνκαγλεηηθά θάζκαηα θηλεηώλ ηειεθώλσλ 

ΛΔΞΔΙ - ΦΡΑΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: πρλόηεηα, SRM 3006, Ιζρύο ζήκαηνο 

 

SCIENTIFIC AREA: Electromagnetic spectrum of mobile phones.  
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΗΜΑΣΧΝ 

 

ρήκα 1: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε  

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21.  

 

ρήκα 2: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 3: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 4: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 5: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 6: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 7: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 8: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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ρήκα 9: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 10: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

ρήκα 11: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

ρήκα 12: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 13: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 14: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 15: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 16: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

 

ρήκα 17: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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ρήκα 18: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 19: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 20: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 21: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 22: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 23: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 24: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 25: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 26: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 
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ρήκα 27: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 28: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 29: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 30: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 31: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 32: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 33: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 34: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 35: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 
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ρήκα 36: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 37: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 38: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 39: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 40: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 41: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 42: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 43: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 44: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 
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ρήκα 45: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 46: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 47: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 48: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 49: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 50: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 51: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 52: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 53: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 
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ρήκα 54: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 55: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 56: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 57: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 58: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 59: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 60: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 61: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 62: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 
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ρήκα 63: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 64: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 65: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 66: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 66: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα  67: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 68: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 69: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 70: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 
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ρήκα 71: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 72: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 73: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 74: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 75: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 76: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 77: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 78: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 79: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 16 

ρήκα 80: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 81: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 82: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 83: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 84: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 85: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 86: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 87: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 88: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 
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ρήκα 89: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 90: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 91: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 92: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 93: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 94: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 95: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ - ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) – Αμνληθόο ηνκνγξάθνο. 

RMS (Root Mean Square) – Σεηξαγσληθή Ρίδα Μέζεο Σηκήο. 

WHO (World Health Organization) – Π.Ο.Τ (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο). 

EMR (Electromagnetic Radiation) – Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία / Μεηξεηήο 

αθηηλνβνιίαο. 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) – Αζύξκαηα ηειέθσλα. 

GSM (Global System for Mobile Communications) / UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) – Παγθόζκην ύζηεκα Κηλεηώλ Σειεπηθνηλσληώλ. 

ICNPR (INTERNATIONAL COMMISSION ON NON‐IONIZING RADIATION 

PROTECTION) – Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο από Με Ινλίδνπζα Αθηηλνβνιία. 

SRM (Selective Radiation Meter) – ύζηεκα γηα αλάιπζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

πεδίσλ. 

LF-EMR (Low Frequency Electromagnetic Radiation) - Ηιεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία ρακειώλ ζπρλνηήησλ. 
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ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Δηζαγωγή 

   ε απηό ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε κηα πην εθηελή πεξηγξαθή γηα ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν πξνο αλάιπζε. Δπίζεο, ζα κειεηήζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εθθξαζηνύλ ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζην ηέινο 

ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

   Καζεκεξηλά, είκαζηε εθηεζεηκέλνη, ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ 

πξνέξρεηαη από ην πεξηβάιινλ, όπσο από ηνλ ήιην, ην δηάζηεκα, αθόκε θαη από 

ηελ ίδηα ηε Γε. Από ηελ έλαξμε ηνπ 20νπ αηώλα, σζηόζν, ππήξμε κηα αύμεζε ηεο 

έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε κε Ινλίδνπζα αθηηλνβνιία, ηδηαίηεξα ζηνλ LF-EMR 

ιόγσ ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ησλ ξαδηνθώλσλ, ησλ ξαληάξ, ηειενξάζεηο, 

ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα, Wi-Fi, βάζεηο DECT θαη νύησ θαζεμήο. Όια απηά 

ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα έρνπλ εθθξάζεη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ 

ζπζθεπώλ απηώλ, πνπ ζπλεπάγνληαη απμεκέλε έθζεζε ζε EMR (NRPB 2003; 

HPA 2004a, 2004b; Valbergetal 2007; Ahlbometal 2008; SCENIHR 2007, 2009). 

   Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ελόρνπο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ δερόκαζηε είλαη ην 

θπςεισηά δίθηπα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σν θπςεισηά δίθηπα, ζε αληίζεζε κε ην 

δίθηπν ηεο ξαδηνθσλίαο θαη ηεο ηειεόξαζεο, θαιύπηεη κηθξόηεξεο εθηάζεηο αιιά 

ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξνπο πνκπνύο ρακειήο ηζρύνο. Η ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

πνκπώλ γίλεηε είηε ελζύξκαηα κέζσ νπηηθώλ ηλώλ, είηε αζύξκαηα κέζσ 

ξαδηνδεύμεσλ. Λόγν όηη ε επηθνηλσλία είλαη ακθίδξνκε ν κεγάινο απηόο αξηζκόο 

είλαη αλαγθαίνο, γηαηί ν θάζε ρξήζηεο ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθά ην δηθό ηνπ θαλάιη 

επηθνηλσλίαο κε δπν δηαδξνκέο επηθνηλσλίαο, επίζεο νη πνκπνί δελ έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα εμππεξεηήζνπλ πάξα πνιινύο ρξήζηεο καδί θαη γηα απηό ην ιόγν 

παξαηεξνύκε κέζα ζηηο πόιεηο ε πνκπνί λα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο ην πνιύ 100 

κέηξα, ελώ εθηόο πόιεσλ κπνξεί λα απέρνπλ κέρξη θαη 10 km. Ο ζρεδηαζκόο ησλ 

θπςεισηώλ δηθηύσλ γίλεηε κε βάζε ησλ όγθν ρξεζηώλ πνπ πξέπεη λα 

εμππεξεηήζνπλ θαη ηελ θάιπςε πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ. Οη πνκπνί 

καθξνθπςέιεο ηνπνζεηνύληαη ζε πςειά ζεκεία (ηαξάηζεο θηηξίσλ) γηα λα 

κπνξνύλ κηα επξεία θάιπςε ηεο πεξηνρήο, ελώ νη πνκπνί κηθξνθπςέιεο 

ηνπνζεηνύληαη ζε ρακειόηεξα ύςε θαη παξέρνπλ κηθξόηεξε θάιπςε ζε επίπεδν 

γεηηνλίαο κηαο κεγάιεο πόιεο. Τπάξρνπλ θαη ηα femtocells ηα νπνία παξέρνπλ 
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θάιπςε ζε κηθξνύο εζσηεξηθνύο ρώξνπο (Ngo & Le, 2014). ηελ κεγάιε Βξεηαλία 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα από ηνλ Cooper θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 2002 θαη 

ζπγθέληξσζαλ δεδνκέλα γηα ην ύςνο θαη ηελ ηζρύ από ηηο θεξαίεο όισλ ησλ 

παξνρώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (ζπλνιηθά 32.837 ζηαζκνύο βάζεο). Αλάινγα κε ηα 

πξσηόθνιια κεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ, έπαηξλαλ θαη ηα αλάινγα 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα πξσηόθνιια βαζίδνληαη ζηε ζάξσζε 

κηαο πεξηνρήο ηνπ ρώξνπ κε κηα θεξαία κέηξεζεο, θαη ε κέηξεζε έρεη ρξνληθή 

δηάξθεηα, ώζηε λα γίλεη θαηαγξαθή ηεο κέγηζηεο ηηκήο έθζεζεο, πνπ ζα ζεκεησζεί 

ελώ άιιεο  δηαδηθαζίεο κπνξεί λα πεξηνξίδνπλ ηηο κεηξήζεηο ζε ηνπνζεζίεο όπνπ 

ην θνηλό πεξλά ζεκαληηθό ρξόλν, π.ρ. δσκάηηα ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ, ελώ 

άιιεο πξνζπαζνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή έθζεζε ζε νπνηαδήπνηε 

ζέζε ζα κπνξνύζε έλα άηνκν λα έρεη πξόζβαζε. Η ηζρύο θπκαηλόηαλ από 

πεξίπνπ 0,1 W έσο 200 W θαη ην ύςνο από πεξίπνπ 3 m έσο 60 m πάλσ από ην 

επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Έλα κεγάιν πνζνζηό είρε ύςνο 15 - 25 m θαη ηζρύ ζηελ 

πεξηνρή 20 - 100 W, ελώ έλα δεύηεξν κεγάιν πνζνζηό είρε ύςνο 2 - 6 m θαη ηζρύ 

ηεο ηάμεο ησλ 2 W. 

   Σν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ην πξώην πνζνζηό ήηαλ πηζαλό λα εμππεξεηεί 

καθξνθπςέιεο (ηζρύνο κεξηθέο δεθάδεο Watt γηα θάιπςε 1-10 km) γηα ηε βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο, ελώ ην δεύηεξν πνζνζηό πηζαλόλ λα εμππεξεηνύζε 

κηθξνθπςέιεο (ηζρύνο κεξηθώλ Watt γηα θάιπςεο κεξηθώλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ), 

γηα λα παξέρεη ηελ θάιπςε πην ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. ε πεξηνξηζκέλνπο 

ρώξνπο κε πνιινύο ρξήζηεο (αεξνδξόκηα, εκπνξηθά θέληξα) ηνπνζεηνύληαη 

πηθνθπςέιεο ηζρύνο πεξίπνπ 100 mW. 

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηα θηλεηά 

   Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γεληέο: 

Γίθηπα πξώηεο γεληάο:  

   ηα πξώηκα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο (1980) ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηειέθσλα 

απηνθηλήησλ. Αηνκηθά ηειέθσλα, θαη ιίγν πην εμειηγκέλεο ππεξεζίεο, έγηλαλ 

δηαζέζηκα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σα ζπζηήκαηα απηά βαζίδνληαλ ζηελ 

αλαινγηθή ηερλνινγία, θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θσλεηηθήο επηθνηλσλίαο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ δηακόξθσζε ζπρλόηεηαο.  
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Γίθηπα δεύηεξεο γεληάο (2G): 

   Ξεθίλεζαλ από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ. 

Δίλαη βαζηζκέλα ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ρξεζηκνπνηνύλ θσδηθνπνίεζεο 

θσλήο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζκαηηθήο απόδνζεο. Σα ζπζηήκαηα απηά βαζίδνληαη 

ζηελ κέζνδν Πνιιαπιήο Πξόζβαζεο κε Γηαίξεζε Υξόλνπ (TDMA – Time Division 

Multiple Access) όπσο θαη ην Παγθόζκην ύζηεκα Κηλεηήο Σειεθσλίαο (GSM - 

Global System Mobile) ηεο Δπξώπεο. Σν ζύζηεκα απηό εμειίρζεθε ζην 2,5G κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξόλσλ πξνζθέξνληαο πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο. 

Γίθηπα ηξίηεο γεληάο (3G): 

   Σα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000 θαη ελ ηέιεη ζα εμειηρζνύλ ζηα ζεκεξηλά «smartphones» . Σα θηλεηά ηξίηεο 

γεληάο είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε ηα δίθηπα 2G, έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη, ζε 

θάζε δεδνκέλε ζηηγκή, ε δπλαηόηεηα 2G ή 3G, αλάινγα κε ηελ θάιπςε ηνπ θάζε 

δηθηύνπ θαη ην πώο νη θνξείο (πάξνρνη) έρνπλ επηιέμεη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ 

θπθινθνξία ησλ θιήζεσλ - δεδνκέλσλ εληόο ηνπ δηθηύνπ ηνπο. Σν ζύζηεκα απηό 

ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν Πνιιαπιήο Πξόζβαζεο κε Γηαίξεζε Κώδηθα (CDMA) 

(AGNIR, 2012). 

Γίθηπα ηέηαξηεο γεληάο (4G):  

   Απηά ηα δίθηπα έρνπλ αξρίζεη ήδε λα δηαηίζεηαη ζε πνιιέο ζπζθεπέο γηα λα 

ηθαλνπνηεζνύλ αθόκα πεξηζζόηεξα αηηήκαηα θαη λα πινπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο 

ππεξεζίεο , ελώ ε πέμπτη γενιά είλαη ζην ηειηθό ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο. 

πζηήκαηα ηεο 4G όπσο ην LTE (Long-Term Evolution) ρξεζηκνπνηνύλ OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), ελώ άιια βαζίδνληαη ζηελ 

Παγθόζκηα Γηαιεηηνπξγηθόηεηα γηα Πξόζβαζε Μηθξνθπκάησλ (Worldwide 

Interoperability Microwave Access, Wi-Μax), έλα πξόηππν αζύξκαηεο 

επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλν, γηα λα παξέρεη ηαρύηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 30 - 

40 Mbps, κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 2011 λα παξέρεη έσο 1 Gbps γηα ζηαζεξνύο 

ζηαζκνύο. Όπσο θαη κε ηηο ππεξεζίεο 3G, ε ηερλνινγία απηή είλαη ζπκβαηή κε 

άιιεο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο, έηζη ώζηε ηα ηειέθσλα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ππνζηεξίδνπλ πνιιαπινύο ηξόπνπο πξόζβαζεο (4G, 3G θαη 2G), ρσξίο ν 

ρξήζηεο λα γλσξίδεη πνηα είλαη ζε ρξήζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. 
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Ηιεθηξηθό, Μαγλεηηθό θαη Ηιεθηξνκαγλεηηθό Πεδίν 

   Σν ειεθηξηθό πεδίν είλαη ν ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν αζθείηαη δύλακε ζε θάζε 

ειεθηξηθή κνλάδα θνξηίνπ. Σν καγλεηηθό πεδίν είλαη ν ρώξνο πνπ νξίδεηαη ζε 

ζρέζε κε ηε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε θάζε θηλνύκελν ειεθηξηθό θνξηίν. 

   Ηιεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία παξάγνληαη από νπνηαδήπνηε θαισδίσζε, ή 

εμνπιηζκό, πνπ κεηαθέξεη ειεθηξηθό ξεύκα. πκπεξηιακβάλνληαη ελαέξηεο θαη 

ππόγεηεο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε θαισδίσζε ησλ θηηξίσλ θαη 

νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Η ηζρύο ησλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ κεηώλεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο από ηελ πεγή. 

   Σα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία είλαη ζεκειησδώο δηαθνξεηηθά, θαη ζηε θύζε 

ηνπο θαη ζηνλ ηξόπν πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηα πιηθά, από ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία, όπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα ξαδηνθύκαηα. ηε θύζε ππάξρνπλ 

καγλεηηθά θαη ειεθηξηθά πεδία, ηα νπνία είλαη ζηαηηθά ή ζε κεγάιν βαζκό 

ακεηάβιεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Σν πην ζεκαληηθό ζηαηηθό καγλεηηθό 

πεδίν είλαη ην καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο, ε έληαζε ηνπ νπνίνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε 

ην γεσγξαθηθό πιάηνο. 

   ε αίζξην θαηξό, ην ρακειόηεξν ζηξώκα ηεο αηκόζθαηξαο ιεηηνπξγεί σο ζηαηηθό 

ειεθηξηθό πεδίν πνπ εληζρύεηαη ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο (πάλσ 

από 1000 θνξέο). ηαηηθά πεδία θαη ειεθηξηθά θνξηία δεκηνπξγνύληαη, επίζεο, 

εύθνια από ηξηβή ησλ εηδώλ έλδπζεο κέζσ ηεο θίλεζεο. Η παξνπζία ηνπο κπνξεί 

λα γίλεη αηζζεηή σο κηθξό ζνθ πνπ βηώλεηαη, όηαλ ην γπκλό ρέξη έξζεη ζε επαθή 

κε κεηαιιηθή επηθάλεηα. Η ηαξαρή απηή κπνξεί λα είλαη δπζάξεζηε, αιιά είλαη 

αβιαβήο, αθόκε θαη αλ δεκηνπξγεζεί ηάζε έσο 20 kV. 

   Η έληαζε ζηαηηθνύ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, π.ρ. θάησ από έλα ειεθηξνθόξν θαιώδην 

ζπλερνύο ξεύκαηνο πςειήο ηάζεο, κπνξεί λα θζάζεη έσο πεξίπνπ 30 kV/m. Η 

έληαζε απηή κπνξεί λα είλαη θαηά πνιύ πεξηνξηζκέλε πίζσ από δέληξα θαη θηίξηα. 

Σν ειεθηξηθό πεδίν νθείιεηαη ηόζν ζηελ ειεθηξηθή ηάζε ηεο γξακκήο όζν θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηόλησλ αέξα (νκάδεο κνξίσλ κε έλα κηθξό ειεθηξηθό θνξηίν) γύξσ 

από απηή. Η δεκηνπξγία θαη κεηαθίλεζε ησλ ηόλησλ ηνπ αέξα επεξεάδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκό από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα κε ηελ παξνπζία ηνπ αλέκνπ 

θαη ηεο βξνρήο, έηζη ώζηε λα κεηαβάιιεηαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Ιόληα 

αέξα δεκηνπξγνύληαη, επίζεο, από θαηαηγίδεο, θαηαξξάθηεο, ππξθαγηέο, αιιά θαη 

σο απνηέιεζκα απιήο θίλεζεο ηνπ αέξα. 
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   Σν ζηαηηθό καγλεηηθό πεδίν θάησ από έλα θαιώδην κεηαθνξάο ζπλερνύο 

ξεύκαηνο πςειήο ηάζεο έρεη έληαζε πεξίπνπ όζε ην κηζό ηεο έληαζεο ηνπ 

θπζηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Γεο. Παξόκνηα ζηαηηθά καγλεηηθά πεδία είλαη, 

ζπλήζσο, παξόληα ζε ειεθηξνθόξα ηξόιετ, πξναζηηαθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, 

ελώ πνιύ ηζρπξόηεξα πεδία αληηκεησπίδνπλ νη ρεηξηζηέο ζε βηνκεραληθέο 

δηαδηθαζίεο, όπσο ε ειεθηξνιπηηθή ηήμε. Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (MRI) εθηίζεληαη ζε καγλεηηθό 

πεδίν, πεξίπνπ 50.000 θνξέο ηζρπξόηεξν από ην αληίζηνηρν ησλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο ζπλερνύο ξεύκαηνο. 

   Σα ειεθηξηθά πεδία παξάγνληαη από ειεθηξηθά θνξηία, αλεμάξηεηα από ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θίλεζήο ηνπο. Σα καγλεηηθά πεδία παξάγνληαη από θηλνύκελα 

ειεθηξηθά θνξηία, νπόηε ε έληαζή ηνπο είλαη αλάινγε κε ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζην ζύζηεκα. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ θαη ε 

έληαζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζηαζεξέο, δειαδή ε ηηκή ηνπο δελ αιιάδεη κε ην ρξόλν, 

ν ειεθηξηζκόο θαη ν καγλεηηζκόο είλαη δπν μερσξηζηά θαηλόκελα. Μεηαβαιιόκελεο 

θαηαλνκέο θνξηίσλ θαη κε ζηαζεξή έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζεκαίλεη 

επηηαρπλόκελα θνξηία, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αθηηλνβνιίαο. ηηο ρακειέο 

ζπρλόηεηεο ην ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν (ΗΜΠ) ηεο πεγήο είλαη ακειεηέν, ελώ 

γίλεηαη ζεκαληηθό, ζε ζρέζε κε ηα ήδε ππάξρνληα ειεθηξηθό θαη καγλεηηθό πεδίν, 

ζε απόζηαζε αξθεηά κεγαιύηεξε ηνπ κήθνπο θύκαηνο. 

   Οη ζεκειηώδεηο εμηζώζεηο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνύ, νη εμηζώζεηο ηνπ Maxwell, 

πεξηγξάθνπλ ηε ζύδεπμε κεηαμύ ησλ πεδίσλ θαη πεξηγξάθνπλ πώο έλα ρξνληθά 

κεηαβαιιόκελν ειεθηξηθό πεδίν παξάγεη έλα ρξνληθά κεηαβαιιόκελν καγλεηηθό 

πεδίν, θαη ην αληίζηξνθν. Η ζύδεπμε ησλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ 

γίλεηαη ηζρπξόηεξε κε ηελ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηα πεδία πεξηγξάθνληαη σο 

αιιεινεμαξηώκελα. ε κεγάιεο απνζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ην κήθνο θύκαηνο, ηα 

πεδία ζπλδπάδνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. 

   Ακτινοβολία είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο πνζόηεηα ελέξγεηαο ηαμηδεύεη, 

ή δηαδίδεηαη, κέζα ζην ρώξν (θελό ή πιηθό κέζν), κε κνξθή θπκάησλ ή 

ζσκαηηδίσλ. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) θαινύκε ηε κεηαθνξά 

ειεθηξηθήο θαη καγλεηηθήο ελέξγεηαο κε ηε κνξθή δηπινύ θύκαηνο. Οη εληάζεηο ηνπ 

ειεθηξηθνύ (E-field) θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ (H-field) ηαιαληώλνληαη ζπκθαζηθά 

ζε δπν δηαθξηηά επίπεδα, θάζεηα κεηαμύ ηνπο θαη θάζεηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

κεηάδνζεο ηεο ελέξγεηαο. 
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Φπζηθέο ηδηόηεηεο θαη κνλάδεο κέηξεζεο 

πρλόηεηα, κήθνο θύκαηνο θαη έληαζε 

   Η δηαθύκαλζε ησλ Δ-field θαη Η-field κε ην ρξόλν εμαξηάηαη κόλν από ηελ πεγή 

ησλ θπκάησλ. Οη πεξηζζόηεξεο ηερλεηέο πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

παξάγνπλ θύκαηα κε ηηο εληάζεηο ακθνηέξσλ ησλ πεδίσλ λα κεηαβάιινληαη 

πεξίπνπ εκηηνλνεηδώο. Ο αξηζκόο ησλ θύθισλ αλά δεπηεξόιεπην είλαη γλσζηόο 

σο ε ζπρλόηεηα, f, κε κνλάδα κέηξεζεο ην Hertz (Ηz). Σα ειεθηξνκαγλεηηθά 

θύκαηα ηαμηδεύνπλ κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο (3×108 m/s), c, ζηνλ ειεύζεξν 

ρώξν θαη ζηνλ αέξα, αιιά κε ιίγν ρακειόηεξε ηαρύηεηα ζε δηειεθηξηθά κέζα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηώλ ηνπ ζώκαηνο. πλέπεηα απηνύ είλαη όηη ην 

κήθνο θύκαηνο ηεο ΗΜΑ δεδνκέλεο ζπρλόηεηαο ζα είλαη κηθξόηεξν ζε βηνινγηθνύο 

ηζηνύο από όζν ζηνλ αέξα. 

   Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ Δ, πνπ εθθξάδεηαη ζε κνλάδα Volt αλά κέηξν (V/m). Η έληαζε ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θελό, δειαδή αλεμάξηεηα από ην κέζν, H, εθθξάδεηαη κε 

ηε κνλάδα Ampère αλά κέηξν (A/m). Σν κέγεζνο «καγλεηηθή επαγσγή», ή 

ππθλόηεηα καγλεηηθήο ξνήο, Β, αλαθέξεηαη ζηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέζν, θαη κεηξηέηαη ζε Tesla (T). Μεηαμύ απηώλ ηζρύεη ε 

ζρέζε         , όπνπ κ ε ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ κέζνπ, ζε 

ζρέζε κε ηνλ αέξα (γηα ηα βηνινγηθά πιηθά δερόκαζηε      ), θαη κ0 είλαη ε 

απόιπηε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ, κε ηηκή μ0   4π * 10-7 Henry/m. 

Όηαλ μ    , ηζρύεη: 10-4 Τ       μΤ   79,58 Α/m. 

   Θα πξέπεη, σζηόζν, λα ζεκεησζεί, όηη ηέιεηα εκηηνλνεηδήο ηαιάλησζε ελόο 

θύκαηνο, κε επαθξηβώο θαζνξηζκέλε ζπρλόηεηα, είλαη πεξίπησζε ηδαληθή, ελώ, ηα 

θύκαηα, πνπ δεκηνπξγεί ε ηερλνινγία, ζπρλά πεξηέρνπλ ζόξπβν, όπσο κεηαβνιέο 

ζηε ζπρλόηεηα ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. πλέπεηα ηεο ύπαξμεο ηνπ ζνξύβνπ είλαη 

όηη ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα θύκαηα είλαη θαηαλεκεκέλε ζε έλα ζηελό εύξνο 

ζπρλνηήησλ γύξσ από ηε ζεκειηώδε ζπρλόηεηα. Κύκαηα από νξηζκέλεο πεγέο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ εληειώο ηπραίεο δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, κε ηξόπν 

πνπ λα κελ είλαη θαζόινπ εκθαλήο ν εκηηνλνεηδήο ραξαθηήξαο. 

   Η έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ή καγλεηηθνύ πεδίνπ, ζπλήζσο, αλαθέξεηαη κε ηε 

κέγηζηε (peak) ηηκή, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, αλ θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη 
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ε ελεξγόο ηηκή RMS. Γηα έλα εκηηνλνεηδώο κεηαβαιιόκελν πεδίν, ε ελεξγόο ηηκή 

είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε ηηκή δηαηξεκέλε κε √ . 

Πόιωζε 

   Σα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία είλαη δηαλπζκαηηθέο πνζόηεηεο, δειαδή 

ραξαθηεξίδνληαη από ηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ θαη ηελ θαηεύζπλζε. Γηα ζηαηηθά 

πεδία ε θαηεύζπλζε θαη ε έληαζε ηνπ πεδίνπ είλαη ζηαζεξέο σο πξνο ην ρξόλν, 

ελώ ηα ρξνληθώο κεηαβαιιόκελα πεδία κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή έληαζε 

πεδίνπ θαη θαηεύζπλζε ζε θάζε πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο. 

   Η ηδηόηεηα ηνπ ΗΜΠ, πνπ θαιείηαη πόλωση, γίλεηαη επθνιόηεξα θαηαλνεηή, αλ ε 

πεξηγξαθή ηεο βαζηζηεί, θαη πεξηνξηζηεί, ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ειεθηξηθήο 

ζπληζηώζαο ηνπ πεδίνπ. Γραμμική πόλωση είλαη, όηαλ ην ειεθηξηθό πεδίν 

παξακέλεη παξάιιειν πξνο έλα επίπεδν κε ζηαζεξό πξνζαλαηνιηζκό ζην ρώξν. 

Κεξαίεο, πνπ ηηο δηαξξέεη ειεθηξηθό ξεύκα κε θνξηία πνπ ηαιαληώλνληαη 

παξάιιεια κε έλαλ άμνλα, ή ξεύκα πνπ θπθινθνξεί γύξσ από ζηαζεξό άμνλα, 

δεκηνπξγνύλ πεδία κε γξακκηθή πόισζε. Κσκλική πόλωση είλαη, όηαλ ην 

δηάλπζκα ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ εθηειεί κηα πιήξε πεξηζηξνθή αλά πεξίνδν ηνπ 

θύκαηνο θαη κπνξεί λα είλαη είηε δεμηόζηξνθε ή αξηζηεξόζηξνθε ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο δηάδνζεο. Σα θπθιηθά πνισκέλα θύκαηα παξάγνληαη από δύν, ή 

πεξηζζόηεξεο πεγέο, ησλ νπνίσλ ν αγσγόο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο έρεη 

δηαθνξεηηθή κεηαμύ ηνπο θαηεύζπλζε θαη ζε θάζε θαηεύζπλζε ην θύκα βξίζθεηαη 

ζε δηαθνξεηηθή θάζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. 

Αληίζηαζε ζηε δηάδνζε ηνπ θύκαηνο 

   Ο ιόγνο ηεο έληαζεο ηεο ειεθηξηθήο ζπληζηώζαο ηνπ ΗΜΠ πξνο εθείλε ηεο 

καγλεηηθήο ζπληζηώζαο ηνπ πεδίνπ είλαη ζηαζεξόο θαη γλσζηόο σο ε 

ραξαθηεξηζηηθή ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ κέζνπ δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. Η 

ραξαθηεξηζηηθή ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ θαη ηνπ αέξα είλαη ίζε κε 

377 Χ, όπνπ ε κνλάδα Οhm (Χ) έρεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, R. 

Ππθλόηεηα ηζρύνο 

   Η ελέξγεηα ηνπ ΗΜΠ, πνπ ξέεη αλά κνλάδα επηθάλεηαο (θάζεηεο ζηε δηεύζπλζε 

δηάδνζεο) θαη αλά κνλάδα ρξόλνπ ζε έλα ζεκείν ηνπ ρώξνπ, νλνκάδεηαη 

πσκνότητα ιστύος, S, θαη εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο Watt αλά ηεηξαγσληθό κέηξν 

(W/m2). ε απόζηαζε από θάζε πνκπό, κεγαιύηεξε από πεξίπνπ έλα κήθνο 

θύκαηνο, νη ζεηηθέο, ή αξλεηηθέο, θνξπθέο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θαη 
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καγλεηηθνύ πεδίνπ ζπκπίπηνπλ ζην ρώξν θαη ην ρξόλν, δειαδή ηα δύν πεδία 

έξρνληαη ζε θάζε. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ππθλόηεηα ηζρύνο ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη ίζε κε ην γηλόκελν ηεο ελεξγνύ ηηκήο ηεο 

έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ επί ηελ ελεξγό ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ. Η ππθλόηεηα ηζρύνο κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο από ηελ 

πεγή, δηόηη ηα θύκαηα, θαζώο απνκαθξύλνληαη, δηαδίδνληαη πξνο θάζε 

θαηεύζπλζε. Δπνκέλσο ε ππθλόηεηα ηζρύνο αθνινπζεί ην λόκν ηνπ αληηζηξόθνπ 

ηεηξαγώλνπ, έηζη ώζηε ε S λα είλαη αλάινγνο ηνπ ιόγνπ 1/d2, όπνπ d είλαη ε 

απόζηαζε από ηελ πεγή. Η ππθλόηεηα ηζρύνο δελ έρεη έλλνηα ζηνλ θνληηλό ρώξν 

γύξσ από ηελ πεγή, επεηδή εθεί, ηα δπν πεδία - ζπληζηώζεο ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο δελ είλαη αιιεινεμαξηώκελα. Η ππθλόηεηα 

ηζρύνο δελ έρεη έλλνηα νύηε ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο 

Τγείαο (ΠΟΤ, World Health Organization - WHO) αλαθέξεη όηη ζε ζπρλόηεηεο 

κεηαμύ 0 θαη 300 Hz, ηα κήθε θύκαηνο ζηνλ αέξα είλαη πνιύ κεγάια (6000 km ζηα 

50 Hz θαη 5000 km ζηα 60 Hz), νπόηε πξαθηηθά, ηα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία 

ελεξγνύλ αλεμάξηεηα ην έλα από ην άιιν θαη πξέπεη λα κεηξώληαη μερσξηζηά. Γηα 

ηα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ από 0 έσο 100.000 

Hz (100 kHz, κε κήθνο θύκαηνο πεξίπνπ 3000 κέηξα) ν ΠΟΤ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

έλλνηα «εμαηξεηηθά ρακειή ζπρλόηεηα (extremely low frequencies, ELF)». Σν 

ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο αζύλδεηα κεηαμύ 

ηνπο αθόκε θαη κέρξη ηε ζπρλόηεηα ησλ 10 ΜΗz (κήθνο θύκαηνο πεξίπνπ 50 

κέηξα) (IARC, 2002, 2013; SCENIHR, 2007, 2009a, 2009b; WHO, 2006, 2007, 

2010). 

Κπκαηνκνξθέο 

  Γηα ηελ νξζόηεξε πνζνηηθνπνίεζε ηεο έθζεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζηα 

ξαδηνθύκαηα, είλαη ζεκαληηθό λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο, εηδηθά όηαλ αζξνίδεηαη ε ζπλεηζθνξά 

ηνπ ζηελ έθζεζε από πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα. Θα πξέπεη λα είλαη γλσζηό αλ ην 

ζήκα έρεη θπκαηνκνξθή ζπλερή ή παικηθή θαη αλ ν ηξόπνο κεηαθνξάο ηεο 

πιεξνθνξίαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο (K. R. Foster & 

Repacholi, 2004). Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο είλαη ε δηακόξθσζε, ην εύξνο ηεο 

δώλεο ζπρλνηήησλ, ε παικηθή εθπνκπή, ε κέζνδνο πξόζβαζεο (AGNIR, 2012). 
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Γηακόξθωζε 

   ην θάζκα ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ (Radiofrequency, RF), ηα ζήκαηα από 

δηάθνξεο πεγέο κπνξεί λα έρνπλ πνιύ δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα. Η ππνθείκελε 

θπκαηνκνξθή κηαο πεγήο είλαη, ζπλήζσο, εκηηνλνεηδήο. Σν ζήκα, όκσο, κπνξεί 

λα είλαη δηακνξθσκέλνπ πιάηνπο (amplitude modulated, ΑΜ) ή δηακνξθσκέλεο 

ζπρλόηεηαο (frequency modulated, FM) γηα αζύξκαηε επηθνηλσλία. θνπόο ηεο 

δηακόξθσζεο είλαη λα γίλεη δπλαηή ε κεηαθνξά ελόο κελύκαηνο, όπσο έλα ζήκα 

νκηιίαο, πάλσ ζε έλα άιιν ζήκα πνπ λα κπνξεί λα κεηαδίδεηαη κε απιό θαη 

θπζηθό ηξόπν. Σν ζήκα ξαδηνζπρλνηήησλ, πνπ θέξεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ 

κελύκαηνο νλνκάδεηαη υέπον κύμα. Σα πεξηζζόηεξα ζήκαηα κεηαδίδνληαη κε ηε 

δηακόξθσζε ελόο θαηάιιεινπ θέξνληνο θύκαηνο, επεηδή ηα δηακνξθσκέλα 

ζήκαηα εθπέκπνληαη επθνιόηεξα, θαη ε δηακόξθσζε επηηξέπεη ηε ζπλύπαξμε 

ζηνλ ίδην γεσγξαθηθό ρώξν πνιιώλ ζεκάησλ κε δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο 

θέξνληνο, ώζηε λα κνηξάδνληαη απνδνηηθά ην δηαζέζηκν ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα. 

   Σα παιαηόηεξα ζπζηήκαηα ξαδηνεπηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνύλ αλαινγηθή 

δηακόξθσζε ζηελ νπνία ην θέξνλ θύκα παξάγεηαη κε θαηάιιειε ζπρλόηεηα γηα ηε 

δηάδνζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, έλα ραξαθηεξηζηηθό απηνύ ηνπ ζήκαηνο κεηαβάιιεηαη 

ζε ζρέζε κε έλα ζήκα πνπ πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία ε νπνία πξέπεη λα 

δηαβηβαζηεί. Καηά ηε δηακόξθσζε πιάηνπο, ην πιάηνο ηνπ θέξνληνο ζήκαηνο 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο πνπ έρεη ηελ θαινύκελε βαζηθή 

ζπρλόηεηα. Καηά ηε δηακόξθσζε ζπρλόηεηαο (Chiabrera, Bianco, Moggia, & 

Kaufman, 2000, Γηαλλαθόπνπινο, 2012), είλαη ε ζπρλόηεηα ηνπ θέξνληνο ζήκαηνο 

πνπ κεηαβάιιεηαη αλαινγηθά. Τπάξρεη θαη ε δηακόξθσζε θάζεο (phase 

modulated, ΡΜ) πνπ κνηάδεη  κε ηε δηακόξθσζε ζπρλόηεηαο, θαζόζνλ, γηα ηελ 

πξνώζεζε ή επηβξάδπλζε ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο, ζε 

ζρέζε κε ηνλ αδηακόξθσην θνξέα, ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαβνιέο ζηε ζπρλόηεηά 

ηνπ. Σν είδνο ηεο δηακόξθσζεο θαζνξίδεη: (α) ηελ αληνρή ζην ζόξπβν θαη ηελ 

παξακόξθσζε, (β) ηελ πηζηόηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ αξρηθνύ ζήκαηνο 

πιεξνθνξίαο, (γ) ην εύξνο ηνπ απαηηνύκελνπ θάζκαηνο γηα ηε κεηάδνζε θαη (δ) 

ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εθπνκπήο θαη ιήςεο (AGNIR, 2003).  

   Αλ ην ζήκα πιεξνθνξίαο είλαη κηα αθνινπζία παικώλ, ηόηε ε δηακόξθσζε 

κπνξεί λα είλαη είηε ξπζκνύ κεηαηόπηζεο θαηά πιάηνο (Pulse Amplitude 

Modulation, PAM), είηε δηακόξθσζε ζύκθσλα κε ηελ δηάξθεηα ησλ παικώλ (Pulse 

Width Modulation, PWM), είηε δηακόξθσζε ζύκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ παικνύ 
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(Pulse Position Modulation, PPM).Σα ζύγρξνλα ςεθηαθά ζπζηήκαηα 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

ηύπνπο δηακόξθσζεο ζην ίδην ζήκα. Αλ ην ζήκα πιεξνθνξίαο είλαη κηα 

αθνινπζία παικώλ, ηόηε ε δηακόξθσζε κπνξεί λα είλαη είηε ξπζκνύ κεηαηόπηζεο 

θαηά πιάηνπο (Amplitude Shift Keying, ASK), είηε ςεθηαθή δηακόξθσζε 

ζπρλόηεηαο (Frequency Shift Keying, FSK), είηε ξπζκηθή κεηαηόπηζε θάζεο (Pulse 

Shift Keying, PSK).(Ρήγαο, 2004) πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη έλα κίγκα 

δηακόξθσζεο πιάηνπο θαη θάζεο (AGNIR, 2003, 2012, Γηαλλαθόπνπινο, 2012). 

Δύξνο δώλεο ζπρλόηεηαο 

   Έλα ηέιεην εκηηνλνεηδέο θύκα, εάλ ζεσξεζεί ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ, ζα έρεη 

ην ζύλνιν ηεο ελέξγεηάο ηνπ ζπκππθλσκέλε ζε κία κόλν ζπρλόηεηα. Όινη, όκσο, 

νη ηαιαλησηέο έρνπλ κηθξέο ηπραίεο κεηαβνιέο ζηε ζπρλόηεηα πνπ παξάγνπλ, κε 

απνηέιεζκα ε ελέξγεηα ηνπ ζήκαηνο, ζηελ πξάμε, λα δηαδίδεηαη ζε κία πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ. πλήζσο, ε θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο 

έρεη ηε κνξθή θακπύιεο Gauss, ηεο νπνίαο ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην 

εύξνο δώλεο (ζπρλνηήησλ) εκίζεηαο ηζρύνο. Απηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν 

ζπρλνηήησλ ζηηο νπνίεο ε ηζρύο θαζκαηηθήο ππθλόηεηαο ζήκαηνο (ζε Watts αλά 

Hz) είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο κέγηζηεο ηηκήο. Γηα έλα ηππηθό αδηακόξθσην ζήκα ζε 

ζπρλόηεηεο ηειεπηθνηλσληώλ ην εύξνο δώλεο είλαη πεξίπνπ 1 GHz, αιιά κπνξεί 

λα είλαη θαη κόλν κεξηθέο δεθάδεο Hz. Η δηακόξθσζε απμάλεη αηζζεηά ην εύξνο 

δώλεο ηνπ ζήκαηνο ηνπ θνξέα. Παξάδεηγκα απνηεινύλ ηα ζήκαηα TETRA 

(Terrestrial Trunked Radio) ζηα 400 ΜΗz, πνπ έρνπλ εύξνο δώλεο εκηζείαο 

ηζρύνο πεξίπνπ 10 kHz. ήκαηα GSM (Global System for Mobile 

Communications) ζηα 900/1800 MHz έρνπλ επξύηεξν εύξνο δώλεο ηεο ηάμεο ησλ 

100 kHz, ελώ ηα ζήκαηα UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), 

δειαδή ζήκαηα γηα 3G (Σhird generation) θηλεηά ηειέθσλα, έρνπλ εύξνο δώλεο 

ηεο ηάμεο ησλ 4 MHz.  

Παικηθή εθπνκπή 

   Σα ζήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ ζπρλά κεηαδίδνληαη ζε κηα ζεηξά από ζύληνκεο 

ξηπέο ή παικνύο, όπσο ζε εθαξκνγέο ξαληάξ. Οη παικνί ησλ ξαληάξ δηαξθνύλ 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είλαη πνιύ κηθξό, ζε ζύγθξηζε κε ην ρξνληθό δηάζηεκα 

κεηαμύ ησλ παικώλ. Σππηθή δηάξθεηα ηνπ παικνύ κπνξεί λα είλαη έλα κsec 

(κηθξνδεπηεξόιεπην), ελώ ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ παικώλ κπνξεί λα 

είλαη έλα ρηιηνζηό ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Σν αληρλεπόκελν ζήκα πξνθύπηεη από ηελ 
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αλάθιαζε ηνπ αξρηθνύ ζε αληηθείκελα, θαη ε απόζηαζε ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ 

πξνζδηνξίδεηαη από ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο εθπνκπήο ηνπ παικνύ θαη 

ηεο αλίρλεπζεο ηνπ αλαθισκέλνπ. Σν ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ παικώλ 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ε ερώ από ην πην καθξηλό αληηθείκελν ζα επηζηξέςεη 

πξηλ από ηε κεηάδνζε ηνπ επόκελνπ παικνύ. Έλα ζήκα παικηθά δηακνξθσκέλν 

ζα έρεη (ρξνληθά) κέζε ηζρύ, νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλε ηζρύ παικώλ ζε 

νιόθιεξε ηελ πεξίνδν επαλάιεςήο ηνπο, κηθξόηεξε από ηε κέγηζηε ηζρύ (ηζρύο 

θάζε παικνύ) θαηά κηα πνζόηεηα γλσζηή σο παξάγνληαο ιεηηνπξγίαο (duty 

factor). Παξάγνληαο ιεηηνπξγίαο είλαη ν ιόγνο ηεο (ρξνληθά) κέζεο ηζρύνο, Pκεζ, 

πξνο ηε κέγηζηε (ζηηγκηαία) ηζρύ, Ρκεγ (Hitchcock & Patterson, 1995). 

Μέζνδνη πνιιαπιήο πξόζβαζεο 

   Σν θάζκα ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη έλαο πεξηνξηζκέλνο πόξνο, πνπ πξέπεη 

λα κνηξάδεηαη κεηαμύ πνιιώλ ρξεζηώλ. Η απινύζηεξε κνξθή δηακνηξαζκνύ 

εκθαλίδεηαη ζε ξαδηνεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, όπνπ ζηνπο κεκνλσκέλνπο 

ρξήζηεο έρνπλ αλαηεζεί δηαθνξεηηθέο θέξνπζεο ζπρλόηεηεο γηα ηηο κεηαδόζεηο 

ηνπο, θαη νη ζπρλόηεηεο ησλ ζεκάησλ πιεξνθνξίαο δε ζπκπίπηνπλ. Απηό είλαη 

γλσζηό σο ζύζηεκα Πολλαπλήρ Ππόσβασηρ με Διαίπεση Σςσνότηταρ (Frequency 

Division Multiple Access, FDMA), θαη είλαη ε βάζε ιεηηνπξγίαο γηα ηε κεηάδνζε 

αλαινγηθώλ ζεκάησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ξαδηνθώλνπ θαη ηειεόξαζεο, ηα νπνία 

δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην θαλάιη ηεο ζπρλόηεηάο ηνπο. Η κέζνδνο FDMA ήηαλ 

ε κνξθή ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε πξώηε γεληά 

(αλαινγηθή) θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηα ζπζηήκαηα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνύλ μερσξηζηέο ζπρλόηεηεο γηα ηελ 

αλεξρόκελε δεύμε (από ηε ζπζθεπή πξνο ην ζηαζκό βάζεο) θαη ηελ θαηεξρόκελε 

δεύμεο (από ην ζηαζκό βάζεο πξνο ηε ζπζθεπή), γλσζηή σο Γηπιεμία Γηαίξεζεο 

πρλόηεηαο (Frequency Division Duplex, FDD) (AGNIR, 2012). 

   Μεξηθά ζύγρξνλα ςεθηαθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ αλακεηαδόηεο πνπ 

εθπέκπνπλ εθ πεξηηξνπήο γηα θάζε παξαιήπηε, ελώ ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην 

θαλάιη ζπρλνηήησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα ζήκαηα από θάζε δεδνκέλν πνκπό είλαη 

δηακνξθσκέλα παικηθά. Απηή ε κνξθή θαηαλνκήο ησλ πόξσλ είλαη γλσζηή σο 

Πολλαπλή Ππόσβαση με Διαίπεση Χπόνος (Time Division Multiple Access, 

TDMA). Θα πξέπεη λα ηνληζζεί όηη, κε ηα θπςεινεηδή δίθηπα ξαδηνζπρλνηήησλ, ηα 

θηλεηά ηεξκαηηθά (ζπζθεπέο) είλαη απηά πνπ εθπέκπνπλ εθ πεξηηξνπήο πξνο ηνπο 

ζηαζκνύο βάζεο, θαη ην ζήκα ηνπο κεηαδίδεηαη πεξηνδηθά, ελώ νη ζηαζκνί βάζεο 
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εμππεξεηνύλ θάζε ρξήζηε κε ηε ζεηξά ηνπ θαη, επνκέλσο, νη ζηαζκνί εθπέκπνπλ 

ζπλερώο. 

   ήκαηα από πνιιά ζπζηήκαηα δεύηεξεο γεληάο θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ GSM θαη TETRA, πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε TDMA 

ζπγρξόλσο κε ηε ρξήζε FDMA. Γηα ην GSM, έλαο παικόο 0,58 ms κεηαδίδεηαη 

θάζε 4,6 ms, κε απνηέιεζκα ηε δηακόξθσζε παικώλ ζε ζπρλόηεηα 217 Ηz. 

Σξίηεο γεληάο θηλεηά ηειέθσλα, καδί κε θάπνηα δεύηεξεο γεληάο, ρξεζηκνπνηνύλ ηε 

κέζνδν ηεο Πνιιαπιήο Πξόζβαζεο κε Γηαίξεζε Κώδηθα (Code Division Multiple 

Access, CDMA), ε νπνία επηηξέπεη ζε πνιινύο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηαπηόρξνλα ην ίδην θαλάιη ζπρλνηήησλ κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ ζήκαηνο εθπνκπήο 

θάζε ρξήζηε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα θσδηθνπνίεζεο. Η επηθνηλσλία, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ ζπζθεπήο θαη ζηαζκνύ βάζεο, ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν 

FDD, αλ θαη ζπρλά δηαηίζεηαη θαη ε κέζνδνο Διπλεξία Διαίπεσηρ Χπόνος (Time 

Division Duplex, TDD). Κάζε κεηάδνζε είλαη ζπλερήο θαη δελ ππάξρνπλ θιαζηθνί 

παικνί, παξόιν πνπ ν πεξηνδηθόο έιεγρνο ηεο πξνζαξκνγήο ηζρύνο, ν νπνίνο 

ζηόρν έρεη λα δηαηεξείηαη ε ηζρύο ηνπ θάζε θηλεηνύ ζε επηζπκεηό επίπεδν, 

ζπκβαίλεη κε ξπζκό 1500 Ηz, θαη πξνζδίδεη έλα «ρξώκα». Κηλεηά ηειέθσλα 

ηέηαξηεο γεληάο ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ηεο Πολςπλεξίαρ με Οπθογώνια 

Διαίπεση Σςσνότηταρ (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) πνπ 

νξίδεη, δπλακηθά, θαηάιιεινπο αξηζκνύο ππν-θνξέσλ ζε θάζε ρξήζηε, 

πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζεη ηε ρξήζε θαη λα δηακνηξάζεη ηνπο πόξνπο ησλ 

ξαδηνζπρλνηήησλ (AGNIR, 2012). 

Κνληηλό πεδίν 

   ε γεληθέο γξακκέο, ηα πεδία θνληά ζε πεγέο ξαδηνζπρλνηήησλ κπνξνύλ λα 

ρσξηζηνύλ ζε δύν ζπληζηώζεο: α) κηα πνπ αθηηλνβνιεί θαη β) κηα πνπ αληηδξά. Η 

ζπληζηώζα «αθηηλνβνιίαο» ζρεηίδεηαη κε ην ηκήκα ηνπ πεδίνπ πνπ πξνσζεί ηελ 

εθπεκπόκελε ελέξγεηα καθξηά από ηελ πεγή, ελώ ε ζπληζηώζα «αληίδξαζεο» 

ζρεηίδεηαη κε ην ηκήκα ηνπ πεδίνπ πνπ απνζεθεύεη ελέξγεηα θαη βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή γύξσ από ηελ πεγή. Η απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ηαιαληεύεηαη εκπξόο θαη 

πίζσ ζε ζρέζε κε ηελ πεγή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηνπ εκηηνλνεηδνύο 

θύκαηνο, έηζη ώζηε λα κε δηαθεύγεη. ε έλα ρώξν πνπ έρεη ζπγρξόλσο 

ζπληζηώζεο αληίδξαζεο θαη αθηηλνβνιίαο, ππάξρεη κηα θαζαξή απώιεηα ελέξγεηαο 

(θαζαξή αθηηλνβνιία) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ησλ ξαδηνθπκάησλ (AGNIR, 

2003, 2012). 
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   Η αληηδξαζηηθή ζπληζηώζα ηνπ πεδίνπ θπξηαξρεί θνληά ζηελ πεγή, ζηελ 

θαινύκελε αληηδξαζηηθή πεξηνρή θνληηλνύ πεδίνπ, ελώ ε ζπληζηώζα αθηηλνβνιίαο 

θπξηαξρεί ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε. Μηα απόζηαζε πεξίπνπ όζε ην έλα έθην ηνπ 

κήθνπο θύκαηνο, ή ι/2π, από ηελ πεγή, ζεσξείηαη όηη θαζνξίδεη ην όξην ηεο 

αληηδξαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ εγγύο-πεδίνπ, αλ θαη ε αιιαγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πεδίνπ παξνπζηάδεηαη βαζκηαία. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην 

«αληηδξαζηηθό» θνληηλό πεδίν έρεη σο όξην απόζηαζε ίζε κε ην έλα δέθαην ηνπ 

κήθνπο θύκαηνο, ι/10, από ηελ πεγή, ελώ ην καθξηλό πεδίν εκθαλίδεηαη πέξαλ 

ησλ 3ι, έηζη ώζηε ε πεξηνρή κεηαμύ απηώλ ησλ απνζηάζεσλ λα ζεσξείηαη σο έλα 

πεδίν κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο. 

   Δληόο ηνπ «αληηδξαζηηθνύ» εγγύο-πεδίνπ, ε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνύ θαη 

ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο. Σν ειεθηξηθό θαη 

ην καγλεηηθό πεδίν δελ είλαη ζε νξζή γσλία κεηαμύ ηνπο, θαη νη εληάζεηο ηνπο δε 

θζάλνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπο ζην ίδην ζεκείν ζην ρώξν. Η θπκαηηθή αληίζηαζε 

είλαη κεγαιύηεξε από 377 Χ ζην κέξνο ηνπ (ρσξεηηθνύ) θνληηλνύ πεδίνπ, πνπ 

θαίλεηαη ζαλ λα παξάγεηαη από πεγή ειεθηξηθνύ δίπνινπ, θαη κηθξόηεξε από 377 

Χ, ζην κέξνο ηνπ (επαγσγηθνύ) θνληηλνύ πεδίνπ, πνπ θαίλεηαη ζαλ λα παξάγεηαη 

από πεγή καγλεηηθνύ δίπνινπ. 

   ηα 100 kHz ην κήθνο θύκαηνο ζηνλ αέξα είλαη πεξίπνπ 3 km θαη ε απόζηαζε 

ι/2π είλαη πεξίπνπ 480 m. ε ζπρλόηεηεο ηειεπηθνηλσληώλ όπσο ηα 900 MHz, ην 

κήθνο θύκαηνο ζηνλ αέξα είλαη πεξίπνπ 33 cm θαη ε απόζηαζε ι/2π, δειαδή ην 

εύξνο ηνπ «αληηδξαζηηθνύ» θνληηλνύ πεδίνπ είλαη πεξίπνπ 5 cm, έηζη ώζηε ην 

πεδίν, ζην νπνίν εθηίζεηαη έλα άηνκν θξαηώληαο θηλεηό ηειέθσλν ζην πιάη ηεο 

θεθαιήο ηνπ, λα είλαη θπξίσο «αληηδξαζηηθνύ» ραξαθηήξα. Αληίζεηα ε έθζεζε ζε 

πεδία από ηνπο πνκπνύο ζηαζκώλ βάζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπζθεπώλ 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο, πνπ θάπνηνο θξαηά κπξνζηά ηνπ, νθείιεηαη ζε πεδίν πνπ 

αθηηλνβνιεί. Γηα πςειήο ηζρύνο βηνκεραληθέο πεγέο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 

ζπρλόηεηεο κέρξη κεξηθά MHz, νη ρξήζηεο είλαη εθηεζεηκέλνη, θαηά θύξην ιόγν, ζην 

«αληηδξαζηηθό» κέξνο ηνπ πεδίνπ. 

   Σν αληηδξαζηηθό κέξνο ηνπ πεδίνπ δε ζπκβάιιεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαη, ε ελέξγεηα πνπ απνζεθεύεηαη, κπνξεί λα απνξξνθεζεί από ην 

πιηθό πνπ ζα βξεζεί ζην θνληηλό πεδίν. Η κέηξεζε ηεο έληαζεο ηεο αληηδξαζηηθήο 

ζπληζηώζαο ηνπ πεδίνπ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, δεδνκέλνπ όηη ε εηζαγσγή ελόο 

αηζζεηήξα κπνξεί λα αιιάμεη ζεκαληηθά ηε κνξθή ηνπ πεδίνπ. 
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   Πεγέο πνπ είλαη κεγάιεο, ζε ζρέζε κε ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ 

εθπέκπνπλ, έρνπλ κηα πεξηνρή αθηηλνβνιίαο εγγύο-πεδίνπ πνπ εθηείλεηαη πέξα 

από ηελ «αληηδξαζηηθή» ζπληζηώζα, θαη ην καθξηλό πεδίν εθηείλεηαη από θεη θαη 

πέξα. πκβαηηθά, κηα απόζηαζε πεξίπνπ 2D2 / λ (όπνπ D είλαη ε κεγαιύηεξε 

δηάζηαζε ηεο πεγήο ή ηεο θεξαίαο) ιακβάλεηαη σο ην όξην ηεο ζπληζηώζαο 

«αθηηλνβνιίαο» ηεο θνληηλήο - εγγύο πεξηνρήο. Πέξα από απηή ηελ απόζηαζε, 

θάζε κεηαηόπηζε θάζεο πνπ ζα νθεηιόηαλ ζε αθηηλνβνιία πνπ μεθηλά από 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πεγήο θαη πνπ ζα επεξέαδε ηελ ηαπηόρξνλε άθημε ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζε έλα ζεκείν παξαηήξεζεο, ζα είρε σο απνηέιεζκα κηα δηαθνξά 

ζηε δηαλπόκελε απόζηαζε κηθξόηεξε από ι/16, δειαδή αξθεηά κηθξή. 

   Απνζηάζεηο κεηαμύ λ/ π (ην όξην ηεο «αληηδξαζηηθήο» πεξηνρήο ηνπ θνληηλνύ 

πεδίνπ) θαη 2D2/λ (ην όξην ηεο «αθηηλνβνινύζαο» πεξηνρήο ηνπ θνληηλνύ πεδίνπ) 

ζρεκαηίδνπλ κηα κεηαβαηηθή πεξηνρή όπνπ θπξηαξρεί ε «αθηηλνβνινύζα» 

ζπληζηώζα. ηε ζπρλόηεηα ησλ 900 MHz ε απόζηαζε ι/2π (5,3 cm) βξίζθεηαη 

πνιύ θνληά κε ηελ απόζηαζε 2D2 /ι (6 cm) γηα κηα ηππηθή θεξαία 

ξαδηνζπρλνηήησλ κήθνπο 10 cm, δειαδή ε κεηαβαηηθή πεξηνρή είλαη ζηελή 

(ICNIRP, 2009a). ηε κεηαβαηηθή πεξηνρή, ε ζύλζεηε αληίζηαζε θύκαηνο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ίζε πξνο 377 Χ, θαη ε ειεθηξηθή θαη ε καγλεηηθή ζπληζηώζα ηνπ 

πεδίνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο. Η γσληαθή θαηαλνκή ησλ 

πεδίσλ εμαθνινπζεί όκσο λα κεηαβάιιεηαη κε ηελ απόζηαζε. Κεξαίεο κε έληνλα 

θαηεπζπληηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή πςειέο ηηκέο G (ε απνιαβή ηεο θεξαίαο 

πνπ κεηξάηαη ζε dB), έρνπλ πεξηνρή αθηηλνβνινύληνο εγγύο-πεδίνπ πνπ εθηείλεηαη 

ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιύ ηελ «αληηδξαζηηθή» πεξηνρή 

ηνπ πεδίνπ. Γηα θεξαίεο ηειεπηθνηλσληώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ζηαζκνύο 

βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη έρνπλ απνιαβέο σο, πεξίπνπ, 20 dB (ληεζηκπέι, 

ινγαξηζκηθέο κνλάδεο), ε «αθηηλνβνινύζα» πεξηνρή ηνπ θνληηλνύ πεδίνπ κπνξεί 

λα επεθηαζεί σο ιίγα κέηξα, ελώ γηα θεξαίεο δνξπθνξηθήο επηθνηλσλίαο, κε πνιύ 

πςειή απνιαβή (πεξίπνπ 60 dB), ε «αθηηλνβνινύζα» πεξηνρή ηνπ θνληηλνύ 

πεδίνπ επεθηείλεηαη σο έλα ρηιηόκεηξν ή θαη πεξηζζόηεξν. Απνιαβή κεγαιύηεξε 

ηνπ έλα -δειαδή 0 dB-  είλαη ε θαζνξηζηηθή ηδηόηεηα ελόο ελεξγεηηθνύ θπθιώκαηνο, 

ελώ έλα παζεηηθό θύθισκα ζα έρεη απνιαβή κηθξόηεξε ηνπ έλα (AGNIR, 2003, 

2012). 
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Απόζβεζε ζήκαηνο θαη δηάδνζε πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ 

   Η απόζβεζε είλαη έλα ζεκειηώδεο ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεδίσλ 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζηηο ζρεηηθά κεγαιύηεξεο ζπρλόηεηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ξαδηνθύκαηα αλαθιώληαη από θηίξηα, θαη άιιεο θαηαζθεπέο 

πνπ παξεκβάιινληαη, θαηλόκελν πνπ νδεγεί ζε πνιιαπιέο δηαδξνκέο ηνπ 

ζήκαηνο, πνπ δηαλύεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε. Οη 

ζπληζηώζεο ηνπ ζήκαηνο πνπ αθνινπζνύλ απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο 

ηαμηδεύνπλ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο, θαη έηζη θζάλνπλ ζην δέθηε ζε ειαθξώο 

δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. Δπεηδή ηα κήθε ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαδξνκώλ, ζπλήζσο, 

δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά πνζό κεγαιύηεξν από ην κήθνο θύκαηνο (ζπλήζσο 

πεξίπνπ 10 cm ζηηο ζπρλόηεηεο ηειεπηθνηλσληώλ), νη ζπληζηώζεο ηνπ ζήκαηνο 

ζπλεηζθέξνπλ κε ηξόπν πνπ ή εληζρύνπλ ή ειαηηώλνπλ ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο 

ζε δεδνκέλε ζέζε. πλέπεηα ηεο δηάδνζεο κέζσ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ είλαη όηη 

δεκηνπξγνύληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ ζην πεξηβάιινλ 

ηεο θεξαίαο θαη γηα απνζηάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ κήθνπο θύκαηνο θαη γηα κηθξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα (θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) (AGNIR, 2012). 

   Η παξνπζία ηεο απόζβεζεο ιόγσ ηεο δηάδνζεο κέζσ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ 

ζεκαίλεη όηη ε έθζεζε ελόο αηόκνπ είλαη γεληθά κηα δπλακηθή πνζόηεηα, αθόκα θαη 

αλ ην άηνκν δελ θηλείηαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απόζβεζεο, ζε ρώξν θαη ρξόλν, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο. πλήζεο 

αληηκεηώπηζε είλαη ν ππνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο έθζεζεο σο πξνο ην ρξόλν 

θαη ην ρώξν, κε θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα επηηπγράλνληαη κεηξήζεηο πνπ λα 

κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ. Η επίδξαζε ηεο απόζβεζεο είλαη ακειεηέα ζε 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κηα θπξίαξρε δηαδξνκή ηεο δηάδνζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο από ηελ πεγή πξνο ην άηνκν πνπ εθηίζεηαη. 

Πεγέο ηεο έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία 

   Σν ΗΜΠ πνπ δεκηνπξγνύληαη από θπζηθέο θαη ηερλεηέο πεγέο δηαθέξνπλ κεηαμύ 

ηνπο σο πξνο ηε θαζκαηηθή θαηαλνκή, ραξαθηεξηζηηθό πνπ πεξηπιέθεη ηε 

ζύγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ εληάζεώλ ηνπο. Σα πεδία πνπ παξάγνληαη από θπζηθέο 

πεγέο έρνπλ πνιύ επξύηεξν θάζκα ζπρλνηήησλ από εθείλν πνπ παξάγεηαη από 

αλζξσπνγελείο πεγέο θαη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο, είλαη αλαγθαίν λα 

νξίδεηαη θάζε θνξά έλα πην ζπγθεθξηκέλν (ζηελό) εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ. ε 

έλα ηππηθό εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο, π.ρ. γύξσ από ην 1 MHz, ε έληαζε ηνπ ηερλεηνύ πεδίνπ ζα εκθαλίδεηαη 
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αξθεηέο ηάμεηο κεγέζνπο ηζρπξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε έληαζε ηνπ θπζηθνύ 

πεδίνπ. Αλ, όκσο, ζεσξήζνπκε νιόθιεξν ην εύξνο δώλεο 0,1 - 300 GHz, ηα 

θπζηθά πεδία κπνξεί λα θαλνύλ ηζρπξόηεξα από ηα πεδία ηερλεηήο πξνέιεπζεο. 

Μεξηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο εληάζεσλ ηερλεηώλ πεδίσλ, ζηηο ρακειέο 

ζπρλόηεηεο, είλαη: 

Αθξηβώο θάηω από γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (25 – 400 kV) : 

Ηιεθηξηθό πεδίν: 0,3 - 5 kV/m 

Μαγλεηηθό πεδίν: 0,5 - 25 κΣ 

40 κέηξα από ηε γξακκή κεηαθνξάο:  

Ηιεθηξηθό πεδίν: 0,01 – 0,5 kV/m  

Μαγλεηηθό πεδίν: 0,01 - 2,0 κΣ 

ε γεληθέο γξακκέο, ην καγλεηηθό πεδίν κεηώλεηαη ζε πεξίπνπ 0,1 κΣ εληόο 50 - 

100 κέηξσλ από ηε γξακκή κεηαθνξάο. 

Σνπηθόο κεηαζρεκαηηζηήο ηξνθνδνζίαο: 

Ηιεθηξηθό πεδίν: ιηγόηεξν από 0,1 kV/m  

Μαγλεηηθό πεδίν: 0,3 κέηξα από ην κεηαζρεκαηηζηή: 1 - 10 κΣ 

        2-3 κέηξα από ην κεηαζρεκαηηζηή: πεξίπνπ 0,1 κΣ 

Μέζα ζε έλα ζπίηη ή ην γξαθείν (καθξηά από γξακκέο κεηαθνξάο θαη 

ζπζθεπέο): 

Ηιεθηξηθό πεδίν:  0,003 -  0,03 kV/m 

Μαγλεηηθό πεδίν: 0,05 -  0,15 κΣ 

Κνληά ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο:  

Ηιεθηξηθό πεδίν: 0,01 -  0,05 kV/m 

Μαγλεηηθό πεδίν: 0,3 κέηξα καθξηά: 0,01 - 25 κΣ  

1,0 κέηξν καθξηά: 0,01 – 2,0 κΣ  

   ΗΜΠ εληόο ηνπ θάζκαηνο 100 kHz έσο 300 GHz πξνθύπηνπλ από κηα πνηθηιία 

ηερλεηώλ πεγώλ. Σα ηζρπξόηεξα πεδία, ζηα νπνία εθηίζεληαη νη άλζξσπνη 

πξνθύπηνπλ από ηε ζθόπηκε ρξήζε ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πεδίσλ, όπσο 

ζηελ επαγσγηθή ζέξκαλζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνκεραληθήο ζέξκαλζεο 

ησλ πιηθώλ), ζηελ εμ απνζηάζεσο αλίρλεπζε αληηθεηκέλσλ θαη ζπζθεπώλ 

(αληηθιεπηηθέο ζπζθεπέο, ξαληάξ, αλαγλώξηζε ξαδηνζπρλόηεηαο), ζηελ 

επηθνηλσλία (ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε, θηλεηά ηειέθσλα, αζύξκαηα δίθηπα), ζηε 

δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία (MRI, ππεξζεξκία), ζην θνύξλν κηθξνθπκάησλ θαη 

πνιιά άιια. Τπάξρνπλ όκσο θαη αθνύζηα δεκηνπξγνύκελα πεδία, όπσο εθείλα 
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γύξσ από ηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζύγρξνλν 

θσηηζκό, ηνπο επεμεξγαζηέο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπο δηάθνξνπο 

ηύπνπο θηλεηήξσλ. Μεγαιύηεξε έθζεζε, αιιά γηα πεξηνξηζκέλν ρξόλν, δέρεηαη 

όπνηνο βξεζεί θνληά ζε πεγή, π.ρ. ζε ζηαζκό βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

   ηελ πεξηνρή ησλ 100 kHz ην ηζρπξόηεξν (θπζηθήο πξνέιεπζεο) πεδίν ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο δεκηνπξγείηαη από ηνπο θεξαπλνύο, ησλ νπνίσλ ε βξαρύβηα 

κέγηζηε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κεηξήζεθε ζηα 5-20 V/m ζε απόζηαζε ηεο 

ηάμεο ησλ 30 km θαη 10 kV/m ζε κηθξόηεξε απόζηαζε (AGNIR, 2012). ε 

ζπρλόηεηεο πςειόηεξεο ησλ 30 ΜHz νη γήηλεο θαη εμσγήηλεο θπζηθέο πεγέο 

ζπλεηζθέξνπλ ζε κηθξό βαζκό ζηελ έθζεζε ησλ αλζξώπσλ ζε ΗΜΑ. Η ππθλόηεηα 

ηζρύνο ηεο εμσγήηλεο ζπληζηώζαο (30 ΜHz σο 30 GHz εμαηηίαο ησλ θπζηθώλ 

ηδηνηήησλ δηαπεξαηόηεηαο ηνπ ζηξώκαηνο ηεο αηκόζθαηξαο) είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

κW/m2, ελώ ε αληίζηνηρε πνπ πεγάδεη από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ mW/m2. Πεγέο ηερλεηήο πξνέιεπζεο, όπσο θεξαίεο ξαδηνθώλνπ θαη 

ηειεόξαζεο (3-800 ΜHz), κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

κέρξη 1500 V/m, αλάινγα κε ηελ ηζρύ ηνπο, ελώ ε αθηηλνβνινύκελε ελεξγόο ηζρύο 

ηνπο (effective radiative power) κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 500 kW (AGNIR, 2012). 

ηηο ζπρλόηεηεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζε πεξηνρέο γύξσ από ζηαζκνύο βάζεο, 

ην 5 κε 95% ησλ 3321 κεηξήζεσλ έδσζαλ δηάκεζεο ηηκέο έληαζεο ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ κέρξη 730 mV/m ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη κέρξη 460 mV/m ζε 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ελώ νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ππθλόηεηαο ηζρύνο ήηαλ 1400 

θαη 560 κW/m2 (AGNIR, 2012). ηε νπεδία, ε έθζεζε από δηάθνξεο πεγέο 

ξαδηνζπρλνηήησλ, ζε 30 πεξηνρέο ηεο ηνθρόικεο έδσζε ηηκέο έληαζεο 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ 200-2600 mV/m (Joseph, Verloock, Goeminne, Vermeeren, & 

Martens, 2010). 

   Γηα ηε κειέηε ησλ πεγώλ, είλαη ρξήζηκν λα νξηζζνύλ κε ζαθήλεηα νη έλλνηεο ηεο 

εθπνκπήο, ηεο έθζεζεο θαη ηεο δόζεο: 

   Η εθπνκπή ηεο πεγήο είλαη ην θπζηθό κέγεζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

εθπεκπόκελε ηζρύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαζκαηηθήο θαηαλνκήο θαη ηεο 

πνξείαο ηεο αθηηλνβνιίαο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Άιινη παξάγνληεο, πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθπνκπή, είλαη ε πόισζε θαη ε γσληαθή θαηαλνκή ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζην ρώξν. Γηα πεγέο κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

απόζηαζή ηνπο από ηελ ηνπνζεζία όπνπ βξίζθεηαη ην εθηηζέκελν άηνκν, γηα λα 

ζεσξεζεί πιήξεο ε πεξηγξαθή ελόο πνκπνύ, είλαη απαξαίηεην λα εμεηάδεηαη ε 
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ρσξηθή θαηαλνκή ηεο εθπεκπόκελεο αθηηλνβνιίαο από όια ηα ζεκεία ηεο κάδαο 

ηεο πεγήο. 

   Η έθζεζε είλαη ην θπζηθό κέγεζνο πνπ πεξηγξάθεη ην ΗΜΠ ηεο πεγήο, όπσο 

θηάλεη ζηε ζέζε ζηελ νπνία έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη παξόλ. Η πεξηγξαθή ηνπ 

ΗΜΠ αθνξά ζηελ έληαζε θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ειεθηξηθήο θαη καγλεηηθήο 

ζπληζηώζαο ηνπ. Δάλ νη ηηκέο ηνπο δηαθέξνπλ από ζεκείν ζε ζεκείν ηνπ ζώκαηνο 

ηνπ εθηηζέκελνπ αηόκνπ (κε-νκνηόκνξθε έθζεζε, επεηδή ε πεγή είλαη πνιύ θνληά, 

ή έρεη ηζρπξά θαηεπζπληηθά ραξαθηεξηζηηθά), θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε κέηξεζε 

ηνπ ΗΜΠ ζε όιν ην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεηαη από ην άηνκν. Η έθζεζε δελ 

εμαξηάηαη κόλν από κε ηελ εθπνκπή ηεο πεγήο θαη ηε γεσκεηξηθή ζρέζε πξνο ηελ 

πεγή (απόζηαζε, γσληαθή θαηεύζπλζε), αιιά θαη από ηελ επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην πεδίν ηεο αθηηλνβνιίαο. Πεξηιακβάλεη, δειαδή, δηαδηθαζίεο, 

όπσο ε αλάθιαζε, ζσξάθηζε θαη πεξίζιαζε, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηα πεδία ζε ζεκαληηθό βαζκό. 

   Η δόζε αθνξά ζηα κεγέζε ηεο θπζηθήο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο κέζσ επαγσγήο από ην πεδίν έθζεζεο. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο, θαη ν ξπζκόο εηδηθήο απνξξόθεζεο 

(specific absorption rate SAR) ηεο ελέξγεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο. Ο SAR κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα κέγεζνο κέηξεζεο ηνπ ξπζκνύ απνξξνθνύκελεο δόζεο, κε 

βάζε ην ξπζκό αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο. Ο SAR ππνδειώλεη ην 

ξπζκό κε ηνλ νπνίν απνξξνθάηαη ε ελέξγεηα αλά κνλάδα κάδαο ηνπ πιηθνύ. Η 

έθζεζε ζηα πεδία πνιύ ρακειήο ζπρλόηεηαο ELF (extremely low frequency), 

δειαδή κε ζπρλόηεηεο θάησ ησλ 100 kHz, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο, νδεγεί ζε 

ακειεηέα απνξξόθεζε ελέξγεηαο θαη δελ παξαηεξείηαη κεηξήζηκε αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο. Δπνκέλσο ν SAR έρεη νπζηαζηηθή έλλνηα θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ. 

Όηαλ ηα Η/Μ θύκαηα ζπλαληνύλ έλα εκπόδην, ηόηε κπνξεί κέξνο απηώλ λα 

αλαθιαζηεί, λα δηαζιαζηεί, λα δηαδνζεί κέζσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ή λα απνξξνθεζεί 

από ην αληηθείκελν. Πνηα από όιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζα επηθξαηήζεη θαη ζε ηη 

πνζνζηό, εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηα ηνπ ΗM θύκαηνο, ηε γσλία πξόπησζεο, 

από ην πόζν θαιόο αγσγόο ηνπ ειεθηξηζκνύ είλαη ην αληηθείκελν θαη αθόκε από 

ην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ. ην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ, πνπ έρεη κέηξηα 

αγσγηκόηεηα, κπνξνύλ λα ζπκβνύλ όια ηα παξαπάλσ. 
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   Οη βαζηθνί κεραληζκνί κεηαθνξάο ελέξγεηαο από έλα ΗΜ θύκα ζε έλα δσληαλό 

ηζηό είλαη νη εμήο: 

α) Γηέγεξζε ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ αηόκσλ 

β) Δμαλαγθαζκέλε πόισζε ησλ αηόκσλ θαη κνξίσλ ησλ ηζηώλ από ην ειεθηξηθό 

πεδίν ηνπ θύκαηνο 

γ) Δπζπγξάκκηζε ππαξρόλησλ δηπόισλ αηόκσλ ή κνξίσλ κε ην ειεθηξηθό πεδίν 

ηνπ θύκαηνο 

   Όινη νη παξαπάλσ κεραληζκνί δπλεηηθά κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηζηνύ.  

   Δπεηδή ν SAR νπζηαζηηθά ππνθαζηζηά ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηζηνύ, ε 

ζπζζσξεπόκελε ελέξγεηα, πνπ ελαπνηίζεηαη γηα ζρεηηθά ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα, είλαη πνιιέο θνξέο εμίζνπ ζεκαληηθό κέγεζνο, όπσο είλαη θαη ν ξπζκόο 

κε ηνλ νπνίν ε ελέξγεηα ελαπνηίζεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ζπγθξίζηκν κε ηνλ 

απαηηνύκελν ρξόλν αληίδξαζεο ζεξκνξπζκηζηηθνύ κεραληζκνύ. Δπεηδή νη ηζηνί 

ηνπ ζώκαηνο είλαη αξθεηά αγώγηκνη, ε ηζρύο ησλ ειεθηξηθώλ πεδίσλ εληόο ησλ 

ηζηώλ ηνπ ζώκαηνο είλαη, γεληθά, πνιύ κηθξόηεξε από εθείλε ηνπ πεδίνπ έθζεζεο 

(ζην εμσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο). Οξηζκέλα, όκσο, ζεκεία ηνπ ζώκαηνο, όπσο ν 

ιαηκόο, ηα πόδηα, νη αγθώλεο θαη ε θνηιηαθή ρώξα, εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλε 

απνξξόθεζε ελέξγεηαο θαη ν ηνπηθόο SAR παίξλεη ηηκέο πνιύ κεγαιύηεξεο (έσο 

θαη 10 θνξέο) από ην κέζν SAR νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο. πλεπώο ηα ζεκεία 

απηά πξέπεη λα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο όζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπο 

από ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα. 

   ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε έλλνηα ηεο εθπνκπήο, πνπ νδεγεί ζε έθζεζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δόζε, είλαη ρξήζηκε, αιιά ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ε παξνπζία ελόο εθηεζεηκέλνπ αηόκνπ θαη ε δόζε πνπ απνξξνθά επεξεάδεη ηελ 

εθπνκπή ηεο πεγήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ελδηάκεζε έλλνηα ηεο έθζεζεο νπζηαζηηθά 

δελ κπνξεί λα απνκνλσζεί. Η δόζε πξέπεη λα εθηηκάηαη άκεζα από ηελ εθπνκπή 

ηεο πεγήο είηε κέζσ ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ είηε κέζσ κέηξεζεο ησλ πεδίσλ 

ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο. Όηαλ ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κηα πεγή αθηηλνβνιεί 

επεξεάδεηαη έληνλα από ηελ παξνπζία ηνπ εθηηζέκελνπ αηόκνπ, ε πεγή θαη ην 

εθηεζεηκέλν άηνκν πεξηγξάθνληαη σο «ακνηβαία ζπδεπγκέλα». Έλα θιαζηθό 

παξάδεηγκα ηέηνηαο πεξίπησζεο είλαη, όηαλ έλα θηλεηό ηειέθσλν αθνπκπά ζην 

ζώκα. 
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   Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη, όπσο ζπρλά αλαθέξνπλ εξεπλεηηθέο 

νκάδεο, ζηελ πεξηνρή γύξσ από ηηο πεγέο, ε έληαζε ηνπ πεδίνπ, ζπλήζσο, 

κεηαβάιιεηαη ζε κεγάιν βαζκό, θαη ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο ζε ηπραία ζεκεία ηνπ 

ρώξνπ κπνξεί λα κε δίλνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηεο έθζεζεο. Οη κειέηεο 

ζπρλά έρνπλ ζρεδηαζηεί, γηα λα εληνπίδνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο έθζεζεο πνπ 

παξαηεξείηαη, π.ρ. γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θνληά ζε πεγέο, ώζηε λα δηεξεπλεζεί ην 

θαηά πόζνλ νη ηηκέο δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηζρύνληα όξηα έθζεζεο. 

Απόζβεζε ζήκαηνο θαη δηάδνζε πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ 

   Η απόζβεζε είλαη έλα ζεκειηώδεο ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεδίσλ 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζηηο ζρεηηθά κεγαιύηεξεο ζπρλόηεηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ξαδηνθύκαηα αλαθιώληαη από θηίξηα, θαη άιιεο θαηαζθεπέο 

πνπ παξεκβάιινληαη, θαηλόκελν πνπ νδεγεί ζε πνιιαπιέο δηαδξνκέο ηνπ 

ζήκαηνο, πνπ δηαλύεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε. Οη 

ζπληζηώζεο ηνπ ζήκαηνο πνπ αθνινπζνύλ απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο 

ηαμηδεύνπλ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο, θαη έηζη θζάλνπλ ζην δέθηε ζε ειαθξώο 

δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. Δπεηδή ηα κήθε ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαδξνκώλ, ζπλήζσο, 

δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά πνζό κεγαιύηεξν από ην κήθνο θύκαηνο (ζπλήζσο 

πεξίπνπ 10 cm ζηηο ζπρλόηεηεο ηειεπηθνηλσληώλ), νη ζπληζηώζεο ηνπ ζήκαηνο 

ζπλεηζθέξνπλ κε ηξόπν πνπ ή εληζρύνπλ ή ειαηηώλνπλ ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο 

ζε δεδνκέλε ζέζε. πλέπεηα ηεο δηάδνζεο κέζσ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ είλαη όηη 

δεκηνπξγνύληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ ζην πεξηβάιινλ 

ηεο θεξαίαο θαη γηα απνζηάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ κήθνπο θύκαηνο θαη γηα κηθξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα (θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) (AGNIR, 2012). 

   Η παξνπζία ηεο απόζβεζεο ιόγσ ηεο δηάδνζεο κέζσ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ 

ζεκαίλεη όηη ε έθζεζε ελόο αηόκνπ είλαη γεληθά κηα δπλακηθή πνζόηεηα, αθόκα θαη 

αλ ην άηνκν δελ θηλείηαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απόζβεζεο, ζε ρώξν θαη ρξόλν, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο. πλήζεο 

αληηκεηώπηζε είλαη ν ππνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο έθζεζεο σο πξνο ην ρξόλν 

θαη ην ρώξν, κε θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα επηηπγράλνληαη κεηξήζεηο πνπ λα 

κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ. Η επίδξαζε ηεο απόζβεζεο είλαη ακειεηέα ζε 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κηα θπξίαξρε δηαδξνκή ηεο δηάδνζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο από ηελ πεγή πξνο ην άηνκν πνπ εθηίζεηαη. 
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ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΛΟΓΙΑ 

Μεζνδνινγία 

   Οη κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο απηήο έγηλαλ ζε νηθίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Αηηηθήο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε 52 νηθίεο. Οη κεηξήζεηο ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο (4) θάζεηο. Χο πξώηε θάζε 

νξίζζεθε ε «ΑΝΑΜΟΝΗ» ή «ΑΓΡΑΝΔΙΑ» (μεθιείδσκα) ηνπ ηειεθώλνπ. Χο 

δεύηεξε θάζε νξίζζεθε ε «ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΚΛΗΗ» ή «ΚΛΗΗ» (εηζεξρόκελε 

είηε εμεξρόκελε όπνπ αλακέλνπκε ν δέθηεο λα απαληήζεη). Χο ηξίηε θάζε 

νξίζζεθε ε «ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΛΗΗ» (όπνπ έρνπκε ζπλνκηιία). Σέινο, σο ηέηαξηε 

θάζε νξίζζεθε ην «ΚΛΔΙΙΜΟ». Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο θαη γηα ηηο 

ηέζζεξηο θάζεηο ζε όια ηα θηλεηά κε ηνλ κεηξεηή SRM – 3006. ε θάζε νηθία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν κεηξήζεηο. Η κηα κέηξεζε έγηλε κε ηνλ κεηξεηή SRM – 

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξσλ από ην θηλεηό θαη ε άιιε ζε απόζηαζε ελόο κέηξνπ 

από ην θηλεηό. Γεδνκέλνπ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ θάζεσλ (αλακνλή, θιήζε, 

θαηά ηελ θιήζε, θιείζηκν) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειηθά 52 * 2 * 4 = 416 κεηξήζεηο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο 30 δεπηεξνιέπησλ έθαζηνο. Με δεδνκέλε ηελ ζπρλόηεηα 

κέηξεζεο ηνπ SRM – 3006 (3 κεηξήζεηο ην δεπηεξόιεπην πεξίπνπ) νη ζπλνιηθέο 

κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 52 * 2 * 4 * 3 * 30 = 

37440 κεηξήζεηο γηα θάζε θηλεηό. Ο ζπγθεθξηκέλνο θύθινο κεηξήζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο θνξέο γηα θάζε θηλεηό. Γηα όιεο ηηο κεηξήζεηο 

αθνινπζήζεθε ε ινγηθή ζπλέρεηα ησλ 4 ζηαδίσλ πνπ είπακε παξαπάλσ. Να 

επηζεκάλνπκε ζε απηό ην ζεκείν όηη, ιόγσ ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ηα 

θηλεηά ηειέθσλα, δελ ππήξρε πξόβιεκα ζρεηηθά κε παξεκβνιέο από άιια 

ζήκαηα όπσο ην Wi-Fi, παξά κόλν κε ην ζήκα ησλ αζύξκαησλ ηειεθώλσλ 

(DECT), ην νπνίν θαη πεξηνξίζακε είηε κεηαθέξνληαο ην SRM – 3006 ζε θάπνην 

άιιν ζεκείν ηεο νηθίαο, είηε βγάδνληαο από ηελ ηξνθνδνζία ην αζύξκαην 

ηειέθσλν. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα ζεσξήζεθαλ σο ζπκβηβαζηηθή ιύζε 

ηππνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηηθήο πξαθηηθήο κέηξεζεο. 
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Σύπνη θηλεηώλ ηειεθώλωλ 

   Σα πεξηζζόηεξα θηλεηά ηειέθσλα ζηελ Δπξώπε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζπρλόηεηεο 

πνπ αληηζηνηρνύλ  ζην GSM900, GSM1800 ή UMTS, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ 

ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο θαη αληηζηνηρεί ζε ζπρλόηεηα  1900-2200 MHz. Η 

αθηηλνβνιία πνπ ιακβάλνπκε από έλα θηλεηό ηειέθσλν εμαξηάηαη από δηάθνξνπο 

παξάγνληεο όπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο, ηνλ ηύπν θαη ηε ζέζε ηεο 

θεξαίαο, ηελ απόζηαζε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην θηλεηό, ηε 

ζέζε ζρεηηθά κε ην θπςεισηό δίθηπν, αλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε θίλεζε (γηα 

παξάδεηγκα, κέζα ζε έλα απηνθίλεην) θαη ην ζεκαληηθόηεξν, ν πξνζαξκνζηηθόο 

έιεγρνο ηζρύνο, ε νπνία κπνξεί λα κεηώζεη ην εθπεκπόκελν δύλακε θαηά ηάμεηο 

κεγέζνπο (κέρξη έλα ζπληειεζηή 1.000). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξηνρέο όπνπ 

ππάξρνπλ πνιινί ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ηα θηλεηά ηειέθσλα κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε κέγηζηε ηζρύ γηα πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. ην εζσηεξηθό 

ησλ θηηξίσλ, ηα επίπεδα ηζρύνο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ είλαη θαηά κέζν όξν 

πςειόηεξα από εμσηεξηθέο αλαινγίεο, ιόγσ ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο. (SCENIHR 

2007, Ahlbom 2004). 

Σειέθωλα ζε αλακνλή 

   Έλα ηειέθσλν GSM ζε ιεηηνπξγία «αλακνλήο» (stand-by) είλαη ελεξγό κόλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο γηα ηε ζέζε ηνπ ζην δίθηπν. Όηαλ ην ηειέθσλν 

δελ θηλείηαη, ε ζπρλόηεηα ελεκέξσζεο θαζνξίδεηαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ 

θαη είλαη ζπλήζσο θάζε 2 - 5 ώξεο, ελώ ην ζήκα έρεη ηε κνξθή ζεηξάο ζύληνκσλ 

ξηπώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πεξίπνπ 2 δεπηεξνιέπησλ. Όηαλ ην ηειέθσλν είλαη 

ζε θίλεζε, ε ελεκέξσζε ζπκβαίλεη κε θαζέλα από ηνπο ζηαζκνύο βάζεο ηεο 

πνξείαο ηνπ. Μεηαμύ ησλ ελεκεξώζεσλ, ην θηλεηό ηειέθσλν είλαη έλαο παζεηηθόο 

δέθηεο κε κεδεληθή εθπνκπή ξαδηνζπρλνηήησλ.  

   Οη Urbinello θαη Röösli (Urbinello & Roosli, 2013) κειέηεζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

από ηειέθσλα GSM θαη UMTS (dualband θαη quad-band) ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθηλήζεσλ κε δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο, όπσο 

ιεσθνξεία θαη ηξέλα, αιιά θαη απηνθίλεηα. Δθηόο ηεο επηβεβαίσζεο όηη ηα ζήκαηα 

«ελεκέξσζεο» είλαη πνιύ πην ζπρλά θαηά ηε κεηαθίλεζε, νη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ όηη θάζε άηνκν, εθηίζεηαη ζε κεγάια πνζά αθηηλνβνιίαο ιόγσ ηεο 

καδηθόηεηαο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ όηη ε έθζεζε ζε UMTS 

ήηαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξε από ηελ αληίζηνηρε GSM θαη όηη ην Quandband 
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ηειέθσλν θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηόζν ηε GSM όζν θαη ηελ UMTS ζπρλόηεηα 

θαηά ηελ ελεκέξσζε ηεο ζέζεο. 

   Σα ζεκεξηλά smartphones κεηαδίδνπλ γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν από όζν ηα 

ζπλεζηζκέλα θηλεηά ηειέθσλα, δηόηη απαηηείηαη ζπγρξνληζκόο δεδνκέλσλ, όπσο, 

γηα παξάδεηγκα, ζπκβαίλεη κε ηα κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ν νπνίνο 

ζπγρξνληζκόο πξαγκαηνπνηείηαη κε απνκαθξπζκέλνπο δηαθνκηζηέο. Βέβαηα, ην 

ηειέθσλν είλαη απίζαλν λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ θεθαιή θαηά ηελ εθηέιεζε απηώλ 

ησλ ππεξεζηώλ, αιιά κπνξεί λα είλαη ζηελ ηζέπε, ή αιινύ θνληά ζην ζώκα, θαη 

εθείλν ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζα εθηεζεί ζε αξθεηά ηζρπξό πεδίν, όπσο, π.ρ. θαηά 

ηε δηάξθεηα ρξήζεο εθαξκνγώλ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (General packet radio 

service, GPRS). 

Bluetooth αθνπζηηθά θαη Hands - Free. 

   Ο Porter θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Porter, Capstick, Faraci, & Flintoft, 2005) 

έδεημαλ όηη ε δηάηαμε ησλ θαισδίσλ Hands – Free ήηαλ έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο 

γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο έθζεζεο ηεο θεθαιήο θαη όηη θάπνηα δηάηαμε ζην ρώξν ζα 

κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε αηζζεηά κεγαιύηεξε ηζρύ ζύδεπμεο κε ην θαιώδην 

ήρνπ, από όζν άιιεο. Ο Kühn θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ(Kuhn, Cabot, Christ, 

Capstick, & Kuster, 2009) ζπλέρηζαλ ηελ έξεπλα ηνπ Porter. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ 

όηη ε ρξήζε ησλ Hands – Free κείσζε ηελ έθζεζε αθηηλνβνιίαο  νιόθιεξεο ηεο 

θεθαιήο, αιιά κπνξεί λα παξαηεξεζεί αύμεζε ηεο πνιύ εληνπηζκέλεο έθζεζεο 

ζην απηί. Όζνλ αθνξά ηα Bluetooth θαη ην πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, 

έρνπκε  ζπρλόηεηεο ηεο πεξηνρήο 2,4 – 2,5 GHz κε επίπεδα ηζρύνο 1 ή 2,5 ή 100 

mW. Μόλν ην ρακειόηεξν από απηά ηα επίπεδα ηζρύνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ε ηζρύο ηνπ είλαη πεξίπνπ εθαηό θνξέο κηθξόηεξε από ηε κέγηζηε ηζρύ εμόδνπ 

ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

πζηήκαηα κεηξήζεωλ 

   Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ κεηξεηή SRM – 3006 ηεο NARDA 

Safety Tests Solution ηεο νπνίαο ηα πξντόληα εηδηθεύνληαη ζε κεηξήζεηο 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ. Σν SRM – 3006 πεξηέρεη έλα ππνζύζηεκα 

κεηξήζεσλ γηα αλάιπζε ζε πςειέο ζπρλόηεηεο από 9 KHz κέρξη 6 GHz κε 

ηνπνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο θεξαίαο γηα ιήςε ζεκάησλ. 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 47 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Απνηειέζκαηα κεηξήζεωλ 

   ε απηό ην θεθάιαην αλαιύνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο κεηξήζεηο. Γεληθά νη 

κεηξήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ θάησ από ηα αλώηαηα όξηα ησλ 61 V/m πνπ έρνπλ 

ηεζεί από ην ICNPR (ICNPR 1998). ηα γξαθήκαηα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο από 

όιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε θηλεηό. Ο νξηδόληηνο άμνλαο 

είλαη ν άμνλαο ησλ ζπρλνηήησλ (ξπζκηζκέλν από εκάο από ηελ κπάληα ησλ 1,5 

GHz έσο απηή ησλ 2,1 GHz κηαο θαη εθεί εθπέκπνπλ ηα θηλεηά) ελώ, ν θάζεηνο 

άμνλαο είλαη απηόο ησλ ινγαξηζκηθώλ ηηκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ έρεη έμνδν 

ην NARDA (ζε V/m). Με κπιε ρξώκα νη ειάρηζηεο ηηκέο (έληνλν κπιε ε πην κηθξή), 

κε πξάζηλν νη κέζεο ηηκέο (κε έληνλν πξάζηλν ε κέζε ησλ κέζσλ ηηκώλ) θαη κε 

θόθθηλν νη κέγηζηεο ηηκέο (κε έληνλν θόθθηλν ε πην κεγάιε).  

 

 

ρήκα 1: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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ρήκα 2: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 3: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 4: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 49 

   Απηή ε πεξίπησζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αθξαία. Σν ζήκα ηνπ δηθηύνπ 

εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ρακειό θαη ε ζπζθεπή ραξαθηεξίδεηαη σο παιηάο 

ηερλνινγίαο. Σν απνηέιεζκα απηώλ ησλ δπν παξαγόλησλ είλαη όηη έρνπκε πςειή 

αθηηλνβνιία ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ησλ 10 V/m ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο θαη ησλ 

15 V/m πεξίπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιήζεο. Αλ δνύκε ην ίδην θηλεηό, ζηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο αιιά ζε απόζηαζε ελόο κέηξνπ από ην SRM - 3006 (πξνζνκνίσζε 

ρξήζεο Bluetooth), ζα δνύκε όηη ε αθηηλνβνιία ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο είλαη 

ακειεηέα, αιιά ζηηο θαηαζηάζεηο θιήζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιήζεο 

εθηνμεύεηαη ζηα 4 V/m πεξίπνπ θαη παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο θιήζεο. Γειαδή, ε αθηηλνβνιία είλαη κεησκέλε αιιά παξ’ όια απηά 

παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα. 

 

 

ρήκα 5: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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ρήκα 6: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 7: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα 8: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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   Δδώ βιέπνπκε ηα γξαθήκαηα όισλ ησλ θαηαζηάζεσλ γηα ην θηλεηό ηειέθσλν 

ππ. Αξηζκ. 04 ζε απόζηαζε  0 κέηξσλ από ηνλ SRM - 3006. 

 

ρήκα 9: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 10: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 
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ρήκα 11: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 12: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

   Δδώ έρνπκε έλα θηλεηό ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ην νπνίν όπσο παξαηεξνύκε ε 

αθηηλνβνιία ηνπ είλαη ζε ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηεο ηάμεο 

ησλ 2 V/m πεξίπνπ, αλ θαη ζηηγκηαία θηάλεη θαη ηα 10 V/m. ε απόζηαζε ηνπ ελόο 

κέηξνπ, παξαηεξνύκε όηη ε αθηηλνβνιία είλαη κεδακηλή κε εμαίξεζε θάπνηεο 

ζηηγκηαίεο ηηκέο ζηελ έλαξμε ηεο θιήζεο, ηελ ώξα πνπ ζπλδέεηε κε ηνλ πάξνρν 

νπνίεο όκσο είλαη θάησ ηνπ 1 V/m. 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 53 

 

 

ρήκα 13: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 14: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 
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ρήκα 15: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα 16: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 
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   Δδώ βιέπνπκε ηα γξαθήκαηα όισλ ησλ θαηαζηάζεσλ γηα ην θηλεηό ηειέθσλν 

ππ. Αξηζκ. 25 ζε απόζηαζε  0 κέηξσλ από ηνλ SRM - 3006. 

 

 

ρήκα 17: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 18: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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ρήκα 19: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 20: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

   Καη εδώ επίζεο έρνπκε έλα θηλεηό ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζηηο ηδαληθόηεξεο 

ζπλζήθεο (100% ζήκα) ζην νπνίν όπσο παξαηεξνύκε ε αθηηλνβνιία είλαη ζε 

πνιύ ρακειά επίπεδα ηεο ηάμεσο ησλ 0,015 V/m ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο 

θαη ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο θαη παξακέλνπλ ην ίδην θαη ζηελ απόζηαζε ηνπ ελόο 

κέηξνπ. 
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ρήκα 21: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 22: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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ρήκα 23: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 24: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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Μεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

   Παξαθάησ ζπγθξίλνληαη νη κεηξήζεηο ππ. Αξηζκ. 22, 25, 26, 40, 03, 11, 17, 41, 

47. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη κεηξήζεηο 22, 25, 26, 40 αλαθέξνληαη ζην ίδην θηλεηό, 

ίδηνπ παξόρνπ, ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Οκνίσο θαη γηα ηεο κεηξήζεηο 03, 11, 

17, 41, 47. Να ζεκεησζεί  επίζεο όηη θαη ηα δύν θηλεηά ζεσξνύληαη ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ αθηηλνβνιία νθείιεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή 

πνηόηεηα ζήκαηνο ιόγν αιιαγήο ηνπνζεζίαο. 

 

 

ρήκα 25: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 26: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 
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ρήκα 27: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 28: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 
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ρήκα 29: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 30: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 31: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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ρήκα 32: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

 

ρήκα 33: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 
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ρήκα 34: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 35: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 36: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 
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ρήκα 37: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 38: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 39: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 
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ρήκα 40: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

   Απηό πνπ παξαηεξνύκε ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο είλαη όηη ζηηο ηξεηο από ηηο 

ηέζζεξηο ε αθηηλνβνιία ήηαλ ζε ππεξβνιηθά ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ηα όξηα 

ηεο ICNPR (ICNPR 1998), ελώ κόλν ζηελ κηα βιέπνπκε λα καο δίλεη κηα αύμεζε ε 

νπνία ελ ηνύηνηο είλαη ρακειή ηεο ηάμεσο ησλ 0,11 V/m.  

   Από ηελ άιιε, ζηελ απόζηαζε ηνπ ελόο κέηξνπ ε αθηηλνβνιία πνπ δερόκαζηε 

από ηελ ζπζθεπή είλαη ακειεηέα γηα όιεο ηηο ηνπνζεζίεο. 

 

 

ρήκα 41: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
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ρήκα 42: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 43: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα 44: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
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ρήκα 45: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 46: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα 47: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 
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ρήκα 48: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

 

ρήκα 49: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  
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ρήκα 50: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 51: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα 52: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  
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ρήκα 53: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 54: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα 55: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  
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ρήκα 56: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

   Κάπνηεο κηθξέο παξεκβνιέο πνπ θαίλνληαη ζηηο κεηξήζεηο ηνπ θηλεηνύ 40 από 

2GHzθαη πάλσ νθείινληαη ζε θάπνηα ζπζθεπή Wi-Fi πνπ δπζηπρώο δελ 

κπνξνύζακε λα απνκνλώζνπκε αιιά ιόγσ ηεο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ 

επεξεάδεη ηηο κεηξήζεηο καο. 

 

 

ρήκα 57: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  
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ρήκα 58: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 59: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 60: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 
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ρήκα 61: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 62: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 63: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  
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ρήκα 64: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

 

ρήκα 65: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 
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ρήκα 66: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 66: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα  67: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  
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ρήκα 68: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 69: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 70: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  
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ρήκα 71: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

 

ρήκα 72: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 78 

 

ρήκα 73: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 74: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 75: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 
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   ε απηήλ ηελ αλάιπζε παξαηεξνύκε όηη ελώ ζηα θηλεηά 41 θαη 47 νη ηηκέο καο 

είλαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, ζηα θηλεηά 3, 11 θαη 17 νη ηηκέο καο, θπξίσο ζηηο 

θαηαζηάζεηο θιήζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο θπκαίλνληαη από 2 V/m 

πεξίπνπ θαη θηάλνπλ θάπνηεο ζηηγκέο κέρξη θαη ηα 10 V/m πεξίπνπ. 

   Παξαθάησ, ζηελ απόζηαζε ηνπ ελόο κέηξνπ παξαηεξνύκε όηη ε αθηηλνβνιία 

κεηώλεηαη θαηά πνιύ θαη κόλν ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο έρνπκε ελδείμεηο ηεο ηάμεσο 

ησλ 2 V/m θαη 5 V/m νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ αλαδήηεζε ζήκαηνο. 

 

 

ρήκα 76: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 77: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 
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ρήκα 78: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα 79: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 
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ρήκα 80: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 81: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα 82: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 
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ρήκα 83: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

 

ρήκα 84: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 
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ρήκα 85: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 86: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα 87: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 
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ρήκα 88: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 89: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 90: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 
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ρήκα 91: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα 92: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 93: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 
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ρήκα 94: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα 95: Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

   Οη ελδείμεηο πνπ ιάβακε από ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ 

είλαη πνιύ ρακειόηεξεο από ηα 61 V/m, πνπ είλαη ηα αλώηαηα όξηα γηα ην επξύ 

θνηλό, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί από ηνλ ICNPR (ICNPR 1998) θαη εμαξηώληαη από ηελ 

απόζηαζε. Χζηόζν, ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνύκε γηαηί νξηζκέλεο 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο (Wangetal 2006; Dimbylow θαη Bolch 2007) έδεημαλ όηη ζην 

εύξνο ζπρλνηήησλ ηνπ ζπληνληζκνύ ηνπ ζώκαηνο (100 MHz) θαη από 1 έσο 4 

GHz γηα ζώκαηα θνληύηεξα ηνπ 1,3 κέηξσλ (δειαδή γηα παηδηά πεξίπνπ νθηώ 

εηώλ) ηα ζπληζηώκελα επίπεδα αλαθνξάο πνπ επεξεάδνπλ ην SAR ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη θαη 40% πςειόηεξα από ηα βαζηθά ζηηο ρεηξόηεξεο ζπλζήθεο 

(Hardell 2008; Petridouetal 1977).  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

   πκπεξαζκαηηθά, η’ απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κειέηεο δείρλνπλ όηη κπνξεί 

λα ιακβάλνπκε ζρεηηθά ρακειή αθηηλνβνιία από ηα θηλεηά ηειέθσλα σζηόζν, 

ιόγσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγόλησλ όπσο ε θαηάρξεζή ηνπο, νη δηάθνξεο 

ζπλζήθεο νη νπνίεο λα απμάλνπλ ηελ αθηηλνβνιία, ε ζπζζσξεπκέλε αθηηλνβνιία 

πνπ δερόκαζηε θαζεκεξηλά απ’ όιεο ζρεδόλ ηηο ζπζθεπέο θαη όηη είλαη ε κόλε 

ζπζθεπή από απηέο πνπ εθπέκπεη αθηηλνβνιία ηελ νπνία ηελ ηνπνζεηνύκε 

θαηεπζείαλ ζην θεθάιη καο δελ ζα πξέπεη λα πεξάζεη απαξαηήξεηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Πιήξε απνηειέζκαηα κεηξήζεωλ: 

Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) – απόζηαζε κεηξεηή θηλεηνύ 0 κέηξα: 

 

 

ρήκα π 1 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 

 

ρήκα π 1 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 
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ρήκα π 2 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 

 

ρήκα π 3 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 91 

 

 

ρήκα π 5 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 

 

ρήκα π 4 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 
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ρήκα π 5 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 

 

ρήκα π 6 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 93 

 

 

ρήκα π 7 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα π 8 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 94 

 

ρήκα π 9 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα π 10 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 95 

 

 

ρήκα π 11 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα π 12 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 96 

 

ρήκα π 13 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα π 14 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 97 

 

 

ρήκα π 15 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 

 

ρήκα π 16 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 98 

 

ρήκα π 17 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 

 

ρήκα π 18 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 99 

 

 

ρήκα π 19 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 

 

ρήκα π 20 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 100 

 

Δηθ. 21 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 

 

ρήκα π 22 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 101 

 

 

ρήκα π 23 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 

 

ρήκα π 24 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 102 

 

ρήκα π 25 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 

 

ρήκα π 26 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 103 

 

 

ρήκα π 27 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 

 

Δηθ. 28 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 104 

 

ρήκα π 29 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 

 

ρήκα π 30 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 105 

 

 

ρήκα π 31 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 

 

ρήκα π 32 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 106 

 

ρήκα π 33 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 

 

ρήκα π 34 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 107 

 

 

ρήκα π 35 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 

 

ρήκα π 36 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 108 

 

ρήκα π 37 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 

 

ρήκα π 38 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 109 

 

 

ρήκα π 39 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα π 40 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 110 

 

ρήκα π 41 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα π 42 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 
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ρήκα π 43 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 

 

ρήκα π 44 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 
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ρήκα π 45 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 

 

ρήκα π 46 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 
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ρήκα π 47 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 

 

ρήκα π 48 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 
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Δηθ. 49 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 

 

ρήκα π 50 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 
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ρήκα π 51 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 

 

ρήκα π 52 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 
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ρήκα π 53 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 

 

ρήκα π 54 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 
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ρήκα π 55 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 

 

ρήκα π 56 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
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ρήκα π 57 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 

 

ρήκα π 58 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-3006 

ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 
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ρήκα π 59 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 

 

ρήκα π 60 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
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ρήκα π 61 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 

 

ρήκα π 62 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 
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ρήκα π 63 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα π 64 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
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ρήκα π 65 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα π 66 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 
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ρήκα π 67 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 

 

ρήκα π 68 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 
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ρήκα π 69 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 

 

ρήκα π 70 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 
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ρήκα π 71 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 

 

ρήκα π 72 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 
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ρήκα π 73 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 

 

ρήκα π 74 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 
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ρήκα π 75 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 

 

ρήκα π 76 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 
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ρήκα π 77 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 

 

ρήκα π 78 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 
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ρήκα π 79 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα π 80 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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ρήκα π 81 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα π 82 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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ρήκα π 83 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

 84 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο ζε GHz) 

γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 
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ρήκα π 85 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα π 86 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 133 

 

ρήκα π 87 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 

 

ρήκα π 88 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 
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ρήκα π 89 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 

 

ρήκα π 90 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 
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ρήκα π 91 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 

 

ρήκα π 92 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 
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ρήκα π 93 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 

 

ρήκα π 94 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 
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ρήκα π 95 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα π 96 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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ρήκα π 97 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα π 98 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 139 

 

ρήκα π 99 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα π 100 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 
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ρήκα π 101 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα π 102 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 
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ρήκα π 103 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 

 

ρήκα π 104 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 
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ρήκα π 105 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 

 

ρήκα π 106 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 
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ρήκα π 107 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 

 

ρήκα π 108 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 
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ρήκα π 109 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 

 

ρήκα π 110 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 
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ρήκα π 111 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 

 

ρήκα π 112 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 
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ρήκα π 113 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 

 

ρήκα π 114 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 
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ρήκα π 115 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 

 

ρήκα π 116 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 
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ρήκα π 117 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 

 

ρήκα π 118 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 
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ρήκα π 119 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 

 

ρήκα π 120 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 
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ρήκα π 121 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 

 

ρήκα π 122 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 
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ρήκα π 123 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 

 

ρήκα π 124 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 
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ρήκα π 125 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 

 

ρήκα π 126 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 
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ρήκα π 127 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 

 

ρήκα π 128 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 
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ρήκα π 129 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 

 

ρήκα π 130 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 
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ρήκα π 131 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 

 

ρήκα π 132 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 
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ρήκα π 133 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 

 

ρήκα π 134 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 
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ρήκα π 135 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 

 

ρήκα π 136 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 
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ρήκα π 137 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 

 

ρήκα π. 138 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 
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ρήκα π 139 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 

 

ρήκα π 140 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 
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ρήκα π 141 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 

 

ρήκα π 142 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 
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ρήκα π 143 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 

 

ρήκα π 144 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 
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ρήκα π 145 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 

 

ρήκα π 146 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 
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ρήκα π 147 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 

 

ρήκα π 148 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 
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ρήκα π 149 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 

 

ρήκα π 150 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 
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ρήκα π 151 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 

 

ρήκα π 152 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 
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ρήκα π 153 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 

 

ρήκα π 154 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 
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ρήκα π 155 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα π 156 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 
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ρήκα π 157 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα π 158 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 
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ρήκα π 159 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα π 160 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 
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ρήκα π 161 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα π 162 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 
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ρήκα π 163 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 

 

ρήκα π 164 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 
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ρήκα π 165 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 

 

ρήκα π 166 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 
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ρήκα π 167 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 

 

ρήκα π 168 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 
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ρήκα π 169 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 

 

ρήκα π 170 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 175 

 

 

ρήκα π 171 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 

 

ρήκα π 172 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 176 

 

ρήκα π 173 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 

 

ρήκα π 174 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 
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ρήκα π 175 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 

 

ρήκα π 176 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 
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ρήκα π 177 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 

 

ρήκα π 178 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 
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ρήκα π 179 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 

 

ρήκα π 180 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ηνλ κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 
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ρήκα π 181 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 

 

ρήκα π 182 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 
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ρήκα π 183 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα π 184 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 
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ρήκα π 185 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα π 186 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 
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ρήκα π 187 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 

 

ρήκα π 188 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 
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ρήκα π 189 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 

 

ρήκα π 190 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 185 

 

ρήκα π 191 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 

 

ρήκα π 192 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 
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ρήκα π 193 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 

 

ρήκα π 194 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 
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ρήκα π 195 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 

 

ρήκα π 196 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 188 

 

ρήκα π 197 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 

 

ρήκα π 198 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 189 

 

ρήκα π 199 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 

 

ρήκα π 200 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 
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ρήκα π 201 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 

 

ρήκα π 202 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 
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ρήκα π 203 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 

 

ρήκα π 204 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 
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ρήκα π 205 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 

 

ρήκα π 206 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 0 κέηξωλ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 
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Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήεη ζπρλόηεηαο ζε 

GHz) – απόζηαζε κεηξεηή θηλεηνύ 1 κέηξν: 

 

ρήκα π 207 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 

 

ρήκα π 208 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 
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ρήκα π 209 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 

 

ρήκα π 210 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 1. 
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ρήκα π 211 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 

 

ρήκα π. 212 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 
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ρήκα π 213 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 

 

ρήκα π 214 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 2. 
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ρήκα π 215 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα π 216 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 
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ρήκα π 217 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 

 

ρήκα π 218 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 3. 
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ρήκα π 219 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα π 220 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 
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ρήκα π 221 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 

 

ρήκα π 222 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 4. 
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ρήκα π 223 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 

 

ρήκα π 224 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 
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ρήκα π  225 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 

 

ρήκα π 226 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 5. 
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ρήκα π 227 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 

 

ρήκα π 228 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 
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ρήκα π 229 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 

 

ρήκα π 230 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 6. 
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ρήκα π 231 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 

 

ρήκα π 232 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 
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ρήκα π 233 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 

 

ρήκα π 234 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 7. 
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ρήκα π 235 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 

 

ρήκα π 236 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 208 

 

ρήκα π 237 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 

 

ρήκα π 238 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 8. 
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ρήκα π 239 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 

 

ρήκα π 240 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 
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ρήκα π 241 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 

 

ρήκα π 242 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 9. 
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ρήκα π 243 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 

 

ρήκα π 244 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 
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ρήκα π 245 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 

 

ρήκα π 246 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 10. 
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ρήκα π 247 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα π  248 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 
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ρήκα π 249 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 

 

ρήκα π  250 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 11. 
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ρήκα π 251 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 

 

ρήκα π  252 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 
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ρήκα π 253 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 

 

ρήκα π 254 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 12. 
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ρήκα π 255 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 

 

ρήκα π 256 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 
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ρήκα π 257 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 

 

ρήκα π 258 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 13. 
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ρήκα π 259 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 

 

ρήκα π 260 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 
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ρήκα π 261 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 

 

ρήκα π 262 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 14. 
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ρήκα π 263 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 

 

ρήκα π 264 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 
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ρήκα π 265 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 

 

ρήκα π 266 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 15. 
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ρήκα π 267 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 

 

ρήκα π 268 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 
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ρήκα π 269 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 

 

ρήκα π 270 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 16. 
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ρήκα π 271 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα π 272 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 
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ρήκα π 273 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 

 

ρήκα π 274 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 17. 
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ρήκα π 275 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 

 

ρήκα π 276 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 
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ρήκα π 277 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 

 

ρήκα π 278 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 18. 
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ρήκα π 279 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 

 

ρήκα π 280 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 
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ρήκα π 281 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 

 

ρήκα π 282 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 19. 
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ρήκα π 283 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 

 

ρήκα π 284 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 
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ρήκα π 285 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 

 

ρήκα π 286 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 20. 
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ρήκα π 287 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα π 288 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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ρήκα π 289 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 

 

ρήκα π 290 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 21. 
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ρήκα π 291 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα π 292 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 
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ρήκα π 293 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 

 

ρήκα π 294 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 22. 
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ρήκα π 295 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 

 

ρήκα π 296 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 
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ρήκα π 297 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 

 

ρήκα π 298 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 23. 
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ρήκα π 299 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 

 

ρήκα π 300 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 
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ρήκα π 301 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 

 

ρήκα π 302 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 24. 
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ρήκα π 303 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα π 304 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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ρήκα π 305 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 

 

ρήκα π 306 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 25. 
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ρήκα π 307 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα π 308 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 
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ρήκα π 309 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 

 

ρήκα π 310 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 26. 
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ρήκα π 311 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 

 

ρήκα π 312 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 
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ρήκα π 313 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 

 

ρήκα π 314 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 27. 
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ρήκα π 315 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 

 

ρήκα π 316 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 
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ρήκα π 317 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 

 

ρήκα π 318 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 28. 
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ρήκα π 319 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 

 

ρήκα π 320 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 
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ρήκα π 321 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 

 

ρήκα π 322 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 29. 
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ρήκα π 323 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 

 

ρήκα π 324 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 
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ρήκα π 325 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 

 

ρήκα π 326 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 30. 
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ρήκα π 327 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 

 

ρήκα π 328 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 254 

 

ρήκα π 329 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 

 

ρήκα π 330 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 31. 
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ρήκα π 331 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 

 

ρήκα π 332 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 
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ρήκα π 333 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 

 

ρήκα π 334 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 32. 
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ρήκα π 335 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 

 

ρήκα π 336 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 
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ρήκα π 337 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 

 

ρήκα π 338 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 33. 
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ρήκα π 339 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 

 

ρήκα π 340 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 
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ρήκα π 341 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 

 

ρήκα π 342 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 34. 
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ρήκα π 343 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 

 

ρήκα π 344 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 
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ρήκα π 345 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 

 

ρήκα π 346 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 35. 
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ρήκα π 347 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 

 

ρήκα π 348 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 
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ρήκα π 349 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 

 

ρήκα π 350 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 36. 
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ρήκα π 351 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 

 

ρήκα π 352 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 
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ρήκα π 353 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 

 

ρήκα π 354 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 37. 
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ρήκα π 355 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 

 

ρήκα π 356 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 
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ρήκα π 357 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 

 

ρήκα π 358 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 38. 
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ρήκα π 359 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 

 

ρήκα π 360 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 
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ρήκα π 361 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 

 

ρήκα π 362 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 39. 
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ρήκα π 363 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα π 364 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 
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ρήκα π 365 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 

 

ρήκα π 366 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 40. 
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ρήκα π 367 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα π 368 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 
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ρήκα π 369 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 

 

ρήκα π 370 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 41. 
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ρήκα π 371 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 

 

ρήκα π 372 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 
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ρήκα π 373 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 

 

ρήκα π 374 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 42. 
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ρήκα π 375 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 

 

ρήκα π 376 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 
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ρήκα π 377 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 

 

ρήκα π 378 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 43. 
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ρήκα π 379 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 

 

ρήκα π 380 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 
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ρήκα π 381 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 

 

ρήκα π 382 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 44. 

 

 



Μέηξεζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ζε θιήζεηο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 
δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο 

Γθνξγθόιεο Π. Νηθόιανο  

Καξπδάο Β. Διεπζέξηνο 281 

 

ρήκα π 383 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 

 

ρήκα π 384 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 
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ρήκα π 385 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 

 

ρήκα π 386 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 45. 
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ρήκα π 387 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 

 

ρήκα π 388 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 
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ρήκα π 389 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 

 

ρήκα π 390 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 46. 
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ρήκα π 391 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα π 392 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 
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ρήκα π 393 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 

 

ρήκα π 394 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 47. 
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ρήκα π 395 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 

 

ρήκα π 396 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 
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ρήκα π 397 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 

 

ρήκα π 398 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 48. 
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ρήκα π 399 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 

 

ρήκα π 400 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 
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ρήκα π 401 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 

 

ρήκα π 402 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 49. 
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ρήκα π 403 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 

 

ρήκα π 404 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 
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ρήκα π 405 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 

 

ρήκα π 406 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 50. 
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ρήκα π 407 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 

 

ρήκα π 408 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 
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ρήκα π 409 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 

 

ρήκα π 410 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 51. 
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ρήκα π 411 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 

 

ρήκα π 412 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν ζε θαηάζηαζε θιήζεο κε ην κεηξεηή NARDA SRM-

3006 ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 
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ρήκα π 413 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ηελ θιήζε κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 

 

ρήκα π 414 Φαζκαηηθή αλάιπζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m ζπλαξηήζεη ζπρλόηεηαο 

ζε GHz) γηα θηλεηό ηειέθωλν θαηά ην θιείζηκν κε ην κεηξεηή NARDA SRM-3006 ζε 

απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηε ζπζθεπή. Μέηξεζε ζην θηλεηό 52. 
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