
 

Έρευνα: Η απόκριςη του ανθρώπινου ςώματοσ ςτην υπέρυθρη ακτινοβολία μακροφ 

μήκουσ κφματοσ 

Είναι ευρζωσ γνωςτό ότι θ ανκρωπότθτα ζχει αρχίςει μόλισ να ανακαλφπτει τα μυςτικά του 

θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ και ιδιαιτζρωσ το μζροσ εκείνο που αφορά ςτθν υπζρυκρθ 

ακτινοβολία. Ζχουν περάςει περιςςότερα από εκατό χρόνια από τισ ανακαλφψεισ τθσ Marie 

Curie και -ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ- μόλισ τα τελευταία χρόνια ζχει αρχίςει να γίνεται θ 

αντιλθπτι θ ςθμαςία τουσ. 

Η ζρευνα του Trinity College του 

Δουβλίνου αναφορικά με τθν 

υπζρυκρθ ακτινοβολία και το 

ceramic sun, αποτελεί πλζον ζνα 

πεδίο που παράγει ςυνεχϊσ νζα 

ςυμπεράςματα, με τελευταίο ςτακμό 

τθ ανταπόκριςθ του ανκρϊπου και 

τθσ κερμορυκμιςτικισ του ικανότθτασ, απζναντι ςτθν υπζρυκρθ κζρμανςθ μακροφ μικουσ 

κφματοσ. 

Ζνα ςυναρπαςτικό ςυμπζραςμα που προκφπτει από τθ ςυνεχι ζρευνα, είναι θ ςθμαςία των 

ανκρϊπινων χεριϊν ςτθν κερμορυκμιςτικι ικανότθτα του ανκρωπίνου ςϊματοσ. Από τθν 

ζρευνα του Trinity γίνεται ςαφζσ -μζςω τθσ πειραματικισ εφαρμογισ ςε 4 ανκρϊπουσ- ότι 

θ κερμικι ςυμπεριφορά των ανκρϊπων αλλάηει ςθμαντικά ανάμεςα ςτα άτομα. Όπωσ και 

να ‘χει, θ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ διαμζςου των χεριϊν αποτελεί το 

βαςικό ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ. Η ζρευνα δείχνει ακόμθ, ότι παρότι ότι θ περιοχι του 

χεριοφ δεν εκτίκεται απευκείασ ςτθν πθγι κζρμανςθσ κατά τθ διάρκεια των τεςτ ζκκεςθσ, θ 

κερμοκραςία του αυξάνεται, επθρεάηοντασ κετικά τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο 

ανκρϊπινο ςϊμα. 

Αυτό το γεγονόσ από μόνο του μπορεί να ςυνεπάγεται ζνα νζο πεδίο ζρευνασ, κακϊσ 

φαίνεται να παρουςιάηεται ζνασ νζοσ 

ρόλοσ για τθν υπζρυκρθ τεχνολογία ςτθ 

χαρτογράφθςθ του κερμικοφ μεταβολι-

ςμοφ και τθσ υγείασ ενόσ ανκρϊπου. 

 



 

Ceramic Sun 

Συνοπτικά, θ ζρευνα αναδεικνφει ότι το ανκρϊπινο κερμορυκμιςτικό ςφςτθμα ζχει τθν 

ικανότθτα να αναδιανζμει τθν υπζρυκρθ ακτινοβολία ςε ολόκλθρο το ςϊμα. Αυτό φαίνεται 

από τα τεςτ ζκκεςθσ ςτο πρόςωπο και τα χζρια των ανκρϊπων, όπου καταγράφθκαν 

αξιοςθμείωτεσ αυξιςεισ μζςα ςε 10 λεπτά και ενάντια ςτο γεγονόσ ότι τα χζρια δεν 

εκτζκθκαν απευκείασ ςε κερμαντικι πθγι. 

H ζρευνα δείχνει επίςθσ, ότι θ ζκκεςθ ςτθν υπζρυκρθ ακτινοβολία δεν απαιτεί μεγάλεσ 

κερμοκραςίεσ. Αυτό ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθ χριςθ τθσ ςτισ κατοικίεσ και τουσ 

ανκρϊπουσ, κακϊσ δεν απαιτείται μεγάλθ ιςχφ ςτισ μονάδεσ υπζρυκρθσ κζρμανςθσ 

ceramic sun, κάτι που ςθμαίνει ακόμα μεγαλφτερθ οικονομία ςτθν κατανάλωςθ! 

Και θ ζρευνα με το Πανεπιςτιμιου του Δουβλίνου ςυνεχίηεται… 


