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1056R SM.-ITU-1التوصيـة 
* 

 تقييد اإلشعاع الصادر عن التجهيزات الصناعية
 (ISM)والعلمية والطبية 

 ( ITU-R 70/1)املسألة 
(1994-2007 ) 

 جمال التطبيق
وتقدم املشورة بشأن كيفية استعمال  (ISM)تقدم هذه التوصية حدود اإلشعاع الصادر عن التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية 

 .للجنة الدولية اخلاصة املعنية ابلتداخل الراديوي  11ود الواردة يف املنشور احلد

 كلمات أساسية
 (CISPR)اللجنة الدولية اخلاصة املعنية ابلتداخالت الراديوية  ،(ISM)طبية  العلمية و الصناعية و التجهيزات الإشعاعات، تقييد، 

 ، لالحتاد الدويل لالتصاالتمجعية االتصاالت الراديوية  إن

 إذ تضع يف اعتبارها 
دد تطبيقات التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية    (RR)يف لوائح الراديو    15.1أن الرقم   (  أ الراديوي(   )لطاقة الرتدد  (ISM)ُيح

زلية وما  ـأبهنا تشغيل جتهيزات أو أجهزة مصممة لتوليد واستخدام طاقة الرتدد الراديوي حملياً لألغراض الصناعية والعملية والطبية واملن
 شاهبها، ابستثناء التطبيقات يف جمال االتصاالت؛

خبدمات االتصاالت الراديوية والتطبيقات يف   إمكانية إحداث تداخل ضار  (ISM)للتجهيزات الصناعية والعلمية والطبية أن  ب(
 كل الطيف؛ 

مية  لأنه من الضروري لالستخدام األمثل للطيف الرتددي وضع حدود لإلشعاع الصادر من التجهيزات الصناعية والع ج ( 
 الستخدامها؛ املعنيةخارج النطاقات   (ISM)والطبية 

احلدود   أصبحت عدة فئات من  (ISM)ت الصناعية والعلمية والطبية أنه نظراً الختالف بيئات التشغيل وخصائص التجهيزا  (د 
 مسألة ضرورية؛ 

-WARCقبل املؤمتر   (ISM)الستخدام التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية    املعينة ة يف النطاقات  ة العامل ات الراديوي وأن اخلدم  (   ه 

 النطاقات األخرى حلماية اخلدمات الراديوية؛   ، وأن حدود اإلشعاع ضرورية يف مجيع يلزم قبوهلا للتداخل الضار    79

____________________ 
*

 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  
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 اً قد يكون ابهظ التكاليف وعسي  (ISM)أن التغلب على اإلشعاع الصادر من التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية  (  و
ية واالقتصادية  من الناحية التقنية وابلتايل جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند تطوير متطلبات الكبت اجلوانب الفيزايئية والتكنولوج

 لتجنب أي تدابي صارمة غي مربرة؛ (ISM)والتشغيلية وجوانب السالمة يف استعمال التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية 
أن التجهيزات املستوفية حلدود اإلشعاع وهي قيم توفيقية قد تسبب يف بعض الظروف تداخاًل ضاراً ولذا اقتضى األمر   (  ز

 و التقليل من التداخل يف حاالت فردية؛ اختاذ تدابي للحد أ
 أن األحكام القانونية واإلدارية ختتلف ابختالف البلدان وابلتايل تتبع اإلدارات طرائق خمتلفة لتطبيق وإنفاذ احلدود؛ ح(
 حدوداً  اقد وضعت (IEC/CISPR)ة املعنية ابلتداخالت الراديوية اللجنة الدولية اخلاصاللجنة الكهرتقنية الدولية/ أن  ( ط

( ومتطلبات مواءمة اإلجراءات ملراقبة التداخل كي يتسىن القضاء على احلواجز  و  ( وهاملبادئ املبينة يف الفقرتني    االعتباريف    وأخذات
 التقنية اليت تعرتض التجارة؛ 

ويتعني أن  ملنياملستعيف مواقع  (ISM)أن إمكاانت التداخل تتوقف على مكان التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية  ( ي 
 تؤخذ يف االعتبار مسافة القياس والنقاط املرجعية للقياسات يف املوقع؛

 ،إذا أوصت اهليئات الدولية املختلفة حبدود خمتلفة لصنف التجهيزات نفسه شديدةمصاعب أنه ميكن أن تنشأ  (  ك

 وإذ تالحظ  
  (ISM)فالرتددات املستخدمة منطياً هلذه التجهيزات    (ISM)أنه ابلنسبة لتطبيقات التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية   أ (  

 ؛1 امللحقواردة يف  ISMوبعض التطبيقات احلالية واملستقبلية هلذه التجهيزات 
 لصناعية والعلمية قد عني نطاقات ترددية حمددة لتطبيقات التجهيزات ا  من أن االحتاد الدويل لالتصاالت  أنه على الرغم  ب( 

 ؛ة ي املعنأخرى تستخدم حني ال تسمح القيود العملية ابستخدام النطاقات    عاملة اك ترددات  فهن   (ISM)والطبية  
وضع احلدود للتجهيزات الصناعية  " 23رقم  (CISPR)اللجنة الدولية اخلاصة املعنية ابلتداخالت الراديوية  منشور أن  ج(

 يوفر تفاصيل اشتقاق احلدود؛ "والعلمية والطبية
جتهيزات صناعية   CISPRاليت تستخدم طاقة الرتدد الراديوي ال تعتربها اللجنة    (ITE)وجيا املعلومات  أن جتهيزات تكنول د (

يتضمن توجيهاً لتطبيق حدود وطرائق للقياسات اخلاصة بتجهيزات تكنولوجيا   CISPRللجنة    22وأن املنشور    (ISM)وعلمية وطبية  
 ؛(ITE)املعلومات 

)والنطاق    GHz 5,8و  2,45  (ISM)يف نطاقي تردد التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية  العاملة    RFأن أجهزة اإلضاءة   ه ( 
MHz 915 كما هو حمدد يف لوائح الراديو( اعتربت جتهيزات صناعية وعلمية وطبية   2( لإلقليم(ISM)  للجنة   11 املنشور يف

CISPR للجنة  15، كما يغطي املنشورCISPR ة،األمناط األخرى ألجهزة اإلضاء 

 وإذ تدرك  
يقرر أن أتمني احلماية املناسبة خلدمات االتصال الراديوي يتطلب إجراء دراسات لتعريف   (Rev.WRC-03) 63أن القرار   أ (  

احلدود الواجب فرضها على إشعاعات األجهزة الصناعية والعلمية والطبية يف نطاقات الرتدد احملددة يف لوائح الراديو هلذا االستخدام 
 ؛CISPRه النطاقات وذلك ابلتعاون الوثيق مع اللجنة وخارج هذ

إىل استعمال تعريف التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية   CISPRيقرر أن يدعو اللجنة  (WRC-03) 952أن القرار  ب(
اللجنة   لتعاون معمن لوائح الراديو إىل حني وضع تعريف جديد يف قطاع االتصاالت الراديوية اب 15.1على النحو املبني يف الرقم 

CISPR، 
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 توصي
لتطبيق   توجيهاً ، مبا يف ذلك التعديالت،  11رقم    CISPRاللجنة    منشورأبن تعترب اإلدارات استخدام الطبعة األخية من   1

 بغية محاية االتصاالت الراديوية؛ (ISM)لتجهيزات الصناعية والعلمية والطبية لحدود وطرائق القياسات 
لضمان أخذ احتياجات  (CISPR)مع اللجنة الدولية اخلاصة املعنية ابلتداخالت الراديوية  تمراملس التعاون بتفعيل 2

 االتصاالت الراديوية بعني االعتبار على حنو كامل. 

 1امللحق 
 

 (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية 

 ةمقدم 1
وقائمة ابلرتددات املستخدمة   (ISM)عية والعلمية والطبية للتطبيقات الصنا تعريف االحتاد الدويل لالتصاالت يتضمن هذا املرفق

 منطياً يف التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية ويقدم وصفاً لبعض التطبيقات الراهنة واملستقبلية هلذه التجهيزات.

 (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  2
ي تشغيل جتهيزات أو أجهزة مصممة لتوليد طاقة ترددات راديوية حملياً لألغراض  فإن التطبيقات هالراديو  من لوائح    1.15وفقاً للرقم  

 زلية أو ما شاهبها ابستثناء التطبيقات يف جمال االتصاالت.  ـالصناعية والعلمية والطبية واملن
 تشمل:  (ISM)ومثة قائمة جزئية للتطبيقات والتجهيزات الصناعية والعلمية والطبية 

 MHz 1))أقل من  احملاثة التجهيزات احلرارية
 املعاجلة السطحية االنتقائية ابلتسخني - زلية احملاثةـاملواقد املن -
 ألجزاء املعادن   صهر املعادن  - 
 زرع وهتذيب الكواتزات شبه املوصلة  -  تسخني الكتل احلديدية  - 
 الرتابط ابلدرز ألسطح أجسام السيارات  -  حلام األانبيب  - 
 إحكام الرزم  - ابلنحاس  اللحام العادي واللحام -
 التلوين  تسخني شرائط الفوالز للغلفنة أو  -  تسخني املكوانت  - 
 اللحام النقطي -

 MHz 900))أكثر من  جتهيزات املوجات الصغرية RF (MHz 100-1) جتهيزات التسخني ابلعزل الكهرابئي
 لتجارية زلية وا ـ أفران املوجات الصغرية، املن  -  جتفيف القشور واأللواح اخلشبية  - 
 تليني األغذية وتسييحها وطبخها  - جتفيف املنسوجات -
الطالء والتغليف واإلنضاج ابألشعة فوق   - جتفيف الزجاج الليفي -

 البنفسجية
 فلكنة املطاط - جتفيف الورق وصقل الورق  -
 املعاجلة الصيدالنية - التسخني املسبق للدائن -
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 جتهيزات متنوعة حلام اللدائن وتشكيلها -
 (RF)اللحام القوسي احملث  - خبز وجتفيف األغذية -
 جتهيزات التآكل ابلشرارة - تسييح اللحوم واألمساك  -
 التجهيزات املختربية والعلمية جتفيف قضبان املسابك -
 مولدات اإلشارات - جتفيف الغراء -
 مستقبالت القياس  - جتفيف األفالم  -
 عدادات الرتددات - إنضاج اللصق -
 مقاييس التدفق - املسبق للموادالتسخني  -

 حملالت الطيف -التجهيزات الطبية
 آالت الوزن - جتهيزات اإلنفاذ احلراري ابملوجات القصية -
 آالت التحليل الكيميائي - واملوجات الصغرية وجتهيزات احلرارة الزائدة -
 اجملاهر اإللكرتونية - (ESU)الوحدات اجلراحية الكهرابئية  -
 إمدادات القدرة أبسلوب مبدل - (MRI)لطنني املغنطيسي التصوير اب -

 )ليس مدجماً يف التجهيز(   
 التصوير التشخيصي ابملوجات فوق الصوتية  -

 التطبيقات الراهنة 1.2
ية يشمل  تشمل الرتددات املستخدمة حالياً للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية وسائر التطبيقات عدا االتصاالت، طيفاً واسعاً للغا

يستخدم ترددات  (ISM). وهناك عدد من التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (RR)الرتددات غي املخصصة يف لوائح الراديو 
غي حمددة السماح واالستقرار، وبعضها يستخدم ترددات خمصصة خلدمات السالمة وخدمات املالحة الراديوية. ويتضمن اجلدول 

 يف خمتلف نطاقات الرتدد. ISMتجهيزات ملخصاً ببعض تطبيقات ال 1



 ITU-R SM.1056-1 التوصية

 

5 

 1اجلدول 
 املستخدمة حاليا   (ISM)التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية 

 الرتدد
(MHz) 

  قدرة الرتدد الراديوي التطبيقات الرئيسية
(RF) )النمطية( 

  العدد التقديري
 املستخدم

تنظيف ابملوجات فوق التسخني الصناعي احملاث )حلام وصهر املعادن( ال 0,15أقل من 
التطبيقات الطبية )التصوير التشخيصي ابملوجات  kHz) 30-(15الصوتية 

 فوق الصوتية(

kW 10-MW 10 
20-000 W 1 

100-000 W 1 

100 000 > 
100 000 >  
10 000 > 

  التسخني احملاث )املعاجلة ابحلرارة، إحكام التغليف، حلام وصهر املعادن( 0,15-1
 ابملوجات فوق الصوتيةالتشخيصات الطبية 

kW 1-MW 1 
100-000 W 1 

100 000 > 
100 000 > 

تغرية اخلشب MHz) 10-1اإلنفاذ احلراري اجلراحي )مذبذب موجات مرطب   1-10
إنتاج مواد شبه  مولدات حث الصمامات MHz) 6,5و  (3,2وإنضاجه 

)مذبذب موجات مرطب   (RF)حلام مثبت القوس للرتددات الراديوية  موصلة
1-10 Hz(M 

100-000 W 1 
kW 10-MW 1,5 

1-kW 200 
2-kW 10 

000 > 100 
 
 
000 > 1 
000 > 10 

التسخني ابلعزل الكهرابئي )أغلبيته يعمل برتددات يف النطاقات الصناعية والعلمية   10-100
ولكن كثي منه يعمل أيضاً   MHz 40,68و  27,12و  13,56بـ  (ISM)والطبية 

 (ISM))اعية والعلمية والطبية  برتددات خارج النطاقات الصن 

  

 السياميك )اخلزف( – 
 جتفيف قضبان املسابك –
 جتفيف املنسوجات –
 منتجات إدارة أعمال )كتب، ورق، تغرية، جتفيف( –
 األغذية )بعد اخلبز، تسيح اللحوم واألمساك( –
 التجفيف ابإلذابة –
 جتفيف اخلشب وتغريته )جتفيف قشور وألواح اخلشب( –
 جتفيف ابلعزل الكهرابئي العام –
  تسخني اللدائن )إحكام الصبغة ونقش اللدائن( –

15-kW 300 
15-kW 300 
15-kW 200 
5-kW 25 
10-kW 100 

 
5-kW 400 

5-000 5 kW 1 
1-kW 50 

 <kW 5))معظمه 

000 > 1 
000 > 1 
000 > 1 
000 > 1 
000 > 1 
 
000 > 10 
000 > 100  

000 > 10 
 

 التطبيقات الطبية 
 MHz) (27إنفاذ احلرارة لألغراض الطبية  –
 يف غرف واسعة مدرعة( MHz 100-(10التصوير ابلطنني املغنطيسي  –

 
100-000 W 1 

 
000 > 1 

 MHz) (915جتهيز األغذية  1 100-000
 MHz) (433تطبيقات طبية 

 (RF)مولدات بالزما ابلرتددات الراديوية 
 MHz) (915فلكنة املطاط 

kW 200 > 0 >00 1 
 
 
000 > 1 

 مولدات بالزما ابلرتددات الراديوية 1 000أكثر من 
 MHz) 2 (450أفران منزلية ابملوجات الصغرية 
 MHz) 2 (450أفران جتارية ابملوجات الصغرية 

 MHz) 2 (450فلكنة املطاط 
 (RF)إنضاج ابألشعة فوق البنفسجية برتددات راديوية 

 
600-500 W 1 
1,5-kW 200 
6-kW 100 

 
 مليون 200 >

 
000 > 1 

 التطبيقات يف املستقبل 2.2
ية  تتزايد بشكل كبي جداً يف مجيع أحناء العامل االستقصاءات اليت جتري يف جمال التطبيقات اجلديدة غي االتصاالتية للطاقة الكهرمغنطيس 

. ويقوم انتقاء (ISM)والعلمية والطبية    لتحسني العمليات الصناعية. وال تقتصر هذه االستقصاءات على نطاقات التجهيزات الصناعية 
 تردد التطبيقات ألجهزة اإلنتاج على أساس عوامل كثية، تشمل النقاط التالية دون أن تقتصر عليها:

 تيسرية مصدر قدرة مناسب،  -
 وتكاليف االحتواء، RFاحتمال التداخل  -
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 اعتبارات السالمة،  -
 توافر تردد مناسب صناعي علمي طيب،  -
 ال الرتدد للعملية املعنية.استمث -

واقتصادية هامة قد ال تتوافر من أي عملية أخرى ويبشر أيضاً بوفورات كبية ويبشر عدد من التطبيقات اجلديدة بفوائد اجتماعية 
 يف الطاقة ويف البيئة. 

 تشمل جماالت االستقصاء اليت أجريت مؤخراً ما يلي: 
 التسخني احملاث  1.2.2

 جديد فإن مولدات احلث اجلديدة عالية التدفق تشجع على عدد من التطبيقات، منها مثالً:  إن مل يكن هناك تطبيق
 تصفية املواد شبه املوصلة ابلغة النقاء، -
 صهر املعادن وخاصة الصهر ابلتفريغ للصناعات الفضائية والسيارات. -

 كيمياء البالزما  2.2.2
وترددات أخرى  MHz 2 450و MHz 915و  MHz 27والطبية عند الرتددات جيري حاليًا استقصاء النطاقات الصناعية والعلمية 

 يف جتارب كيمياء البالزما التالية: 
 زرع املاس،  -
 معاجلة السياميك )اخلزف( وتلبيده، -
 جتهيز املواد اخلام. -

 املعاجلة الطبية  3.2.2
 تشمل بعض االستقصاءات احلديثة ما يلي: 

 ، MHz 2 450دام الرتدد تعجيل التحليل الكيميائي ابستخ -
 )احلرارة الزائدة(، MHz 400معاجلة السرطان ابإلشعاع احمللي برتددات تقل عن  -
 تثبيت األنسجة،  -
 يف غرف مدرعة بشكل خاص،  MHz 100إىل   10التصوير ابلطنني املغنطيسي ابستخدام الرتددات من  -
 املعاجلة ابحلرارة الزائدة. -

 ةجتهيز املواد واألغذي 4.2.2
 ، MHz 5 800تدفئة الفضاء البيئي ابستخدام الرتدد  -
 ، MHz 10استعادة النفط من الغي ابستخدام ترددات أقل من  -
 ، MHz 2 450التخلص من النفاايت اخلطية ابستخدام الرتددات مبوجات صغرية مثل  -
 ، MHz 5 800و MHz 2 450و  MHz 915تدفئة وطبخ الكميات الكبية ابلرتددات  -
 ، MHz 2 450فيف املالبس ابلرتدد جت -
 عالج الرتبة،  -
 تعقيم النفاايت الطبية، -
 بسرتة األغذية وتعقيمها،  -
 . MHz 2 450)و (MHz 13,56معاجلة الفضالت  -
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 نقل القدرة 5.2.2
 وأعلى من ذلك.  MHz 5 800و   MHz 2 450متت معظم التجارب على نقل الطاقة برتددات املوجات الصغرية مثل  

 ؛ MHz 35و  MHz 2 450ارب الساتلية للقدرة الشمسية مستمرة عند الرتددين التج -
 ؛ MHz 2 450نقل القدرة إىل الطائرات برتدد  -
عدد من حمطات نقل الطاقة مدفون يف الطريق إلعادة شحن السيارات املتحركة ابلقدرة   -الطرق املكهربة  -

 ؛ MHz 2 450)و  (MHz 915الكهرابئية اليت متر على الطريق 
 . MHz 1أقل من  (EM)أنظمة الدفع الكهرمغنطيسية  -

 (ISM)سوايت اإلشعاع داخل النطاقات املخصصة للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  3
 األساس املنطقي 1.3

 ، وهي: (ISM)مثة مخسة أسباب على األقل لوضع احلدود داخل النطاق للتجهيزات الصناعية والعلمية والطبية 
  اآلاثر البيولوجية؛ التحكم يف -
 التقليل إىل أدىن حد من البث خارج النطاق من أجل محاية اخلدمات الراديوية؛ -
التقليل إىل أدىن حد من البث خارج النطاق من أجل محاية اخلدمات الراديوية العاملة يف النطاقات الصناعية   -

 ؛ (ISM)والعلمية والطبية 
 يوي من أجل محاية اخلدمات الراديوية يف النطاق اجملاور؛ التقليل إىل أدىن حد من البث الراد -
التقليل إىل أدىن حد من البث الراديوي من أجل محاية اخلدمات االلكرتونية أو الراديوية العاملة يف اجلوار   -

 . (ISM)املباشر للتجهيزات الصناعية والعلمية والطبية 
واللجنة   (ITU)لآلاثر البيولوجية خترج عن نطاق االحتاد الدويل لالتصاالت وحدود وطرائق القياس والطرائق املستخدمة لإلمتثال 

ولذا ال ميكن استخدام اآلاثر البيولوجية لرسم احلدود داخل النطاق. غي أنه    (CISPR)الدولية اخلاصة املعنية ابلتداخالت الراديوية  
 . CISPRاً من سوايت اإلشعاع يف مسافات قياس اللجنة اخلاصة  لوحظ أن االمتثال يف حاالت كثية لآلاثر البيولوجية مل يقلل كثي 

وجدير ابملالحظة، أن تقليل اإلشعاع داخل النطاق ال يقلل ابلضرورة اإلشعاع خارج النطاق وأن اإلشعاع خارج النطاق ميكن أن 
 يزيد عن طريق كبت اإلشارات داخل النطاق.

إن  الراديوية داخل النطاق، ألن اخلدمات املتعني محايتها مل تتحدد بعد. مثومل تؤخذ يف االعتبار احلدود اليت حتمل اخلدمات 
ذلك هي  املخصصة لألغراض الصناعية. ونتيجة (ISM)وضع حدود تقييدية يقلل فائدة النطاقات الصناعية والعلمية والطبية  

مالءمة لعملياهتا ولكنها تضر ابخلدمات التشجيع على استخدام التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية يف نطاقات تردد أكثر 
 الراديوية.

ونية  أما فائدة احلدود داخل النطاق حلماية اخلدمات الراديوية اجملاورة للنطاقات الصناعية والعلمية والطبية أو حلماية التجهيزات االلكرت 
و سليم ابعتبارها واحدة من قضااي حصانة التجهيزات.  أو الراديوية اجملاورة للعمليات الصناعية والعلمية والطبية فقد مت تناوهلا على حن 

التجهيزات الضحية احملتملة. غي أن   ولذا كان أفضل حل هلا هو ضمان مسافة الفصل الالزمة أو إدراج خصائص احلصانة املالئمة يف 
لسبب جاء اجلدول التايل الذي  ا  حساب وحتقيق احلصانة ليس ابألمر العلمي إال إذا عرفت شدات اجملال اليت تصادف عملياً. وهلذا 

 يبني السوايت املقيسة لإلشعاع على أساس القياسات يف عدد من البلدان املختلفة. 
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 اليت خصصها االحتاد الدويل لالتصاالت   املقاسةالنطاقات الصناعية والعلمية والطبية والسوايت   2.3
يف النطاقات املخصصة   (ISM)والعلمية والطبية نفذت بعض قياسات سوايت اإلشعاع املولدة من التجهيزات الصناعية 

 مسحاً للنتائج.  2الستخدامها، يف بلدان خمتلفة ومواقع خمتلفة. ويقدم اجلدول 

 2اجلدول 

 (ISM)سة لشدة اجملال من التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية امدى السوايت املق
 اد الدويل لالتصاالت  االحت عينها يف النطاقات الصناعية والعلمية والطبية اليت 

 الرتدد نطاق الرتدد
 املركزي

 الرتددات توزيعأرقام احلواشي املناسبة جلدول 
 ITUاخلاصة ابالحتاد  (RR)لوائح الراديو  يف

  قيم شدة اجملال املقاسة مدى
(1) (dB( V/m))   

6,765-MHz 6,795 MHz 6,78 5,138 80-100 

13,553-MHz 13,567 MHz 13,567 5,150 80-120 

26,957-MHz 27,283 MHz 27,12 5,150 70-120 

40,66-MHz 40,70 MHz 40,68 5,150 60-120 

433,05-MHz 434,79 MHz 433,92 5,138 ،5,280  120-60 (1)اإلقليم 

902-928 MHz(2) MHz 915  5,150 120-60 (2)اإلقليم 

2 400-MHz 2 500 MHz 2 450 5,150 30-120 

5,725-GHz 5,825 GHz 5,8 5,150 ال معلومات 

24,00-GHz 24,25 GHz 24,125 5,150 ال معلومات 

61,00-GHz 61,50 GHz 61,25 5,138 ال معلومات 

122-GHz 123 GHz 122,5 5,138 ال معلومات 

244-GHz 246 GHz 245 5,138 ال معلومات 

فاملسافة  . ولذا(ISM)ىن الذي يحوجد به التجهيز الصناعي والعلمي والطيب مرتاً عن حدود املب 30شدة اجملال هي الشدة املوجودة على مسافة  (1)
 الفعلية بني التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية ونقطة القياس غي معلومة.

(2) 896 MHz .يف اململكة املتحدة 

 مصادر للمزيد من املعلومات 4
– Journal and Symposium Reports of the  

International Microwave Power Institute  
13542 Union Village Circle  
Clifton, VA 22024  
United States of America  

– Electric Power Research Institute 
P.O. Box 10412 
Palo Alto, CA 94303 
United States of America 

– U.I.E. 
International Union for Electroheat Tel: (33 1) 47 78 99 34 
Monsieur G. Vanderschueren Fax: (33 1) 49 06 03 73 
Secrétaire Général 
Tour Atlantique 
CEDEX 6 
F-92080 PARIS LA DEFENSE 
France 
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