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 �!"�4��2001R P.-ITU   �S�!T���3/95(Rev.1) 

�� ���� ���� ���� ����!� "#$%&�'�� (�)*  
 �& ��++)��� ��& ,30 MHz  -.50 GHz 

 �!"�4��5-R P.1410-ITU   �S�!T���3/60(Rev.1)  

%/�0�� 12���� �3�)4� ����!5� ��
0'&  
(��� 6�0��� %7�)� %��+�)�� #�8��� %9:!� ;
9<��  

 �& ��++)��� ��& , %�&�'��3  -.GHz 60 

 �!"�4��6-R P.1411-ITU   �S�!T���3/61(Rev.1)  

���� =><? %��+�)�� �5�<@5� %9:!� A
0B�� 12���� �3�)4� ����!5� ��
0'&  
��++)��� ��& , %��+�)�� %
�C� ��D2���� E�2�� "��F G9'�� =�'��  

 H/ %I��)���MHz 300 �GHz 100 

 �!"�4��5-R P.835-ITU   �S�!T���)23/64(Rev.  

%
'J)�� %���
'�� K�JL�  

 �!"�4��9-R P.676-ITU   �S�!T���3/65(Rev.1)  

%�M� ��N�O�� �� ;J���� HP���  

 �!"�4��6-R P.837-ITU   �S�!T���3/67(Rev.1)  

����!5� %JQ$ -. %2R���/ ��0&L� G4�S T3�<F  
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 �!"�4��10-R P.453-ITU   �S�!T���3/69(Rev.1)  

 ���%12 �#����
 :3����!�� ���45�� 6��������45��  

 �!"�4��7-R P.833-ITU   �S�!T���3/70(Rev.1)  

U�2��� K�0O�� �� V@���� HP���  

 �!"�4��5-R P.840-ITU   �S�!T���3/71(Rev.1)  

W�27��� X�R�� �� ;J���� HP���  

 �!"�4��12-R P.526-ITU   �S�!T���3/72(Rev.1)  

"�)'!5�/ ����!5�  

 �!"�4��6-R P.1144-ITU  �S�!T��� 3/73(Rev.1)  

 �������� %�Y�� ����!5� �3�)4 �
20@ G
�+3 

%��+�)�� �5�<@Z�  

 �!"�4��3-R P.528-ITU   �S�!T���3/74(Rev.1)  

 ��?�0! , %�&�'�� %��+�)�� %IZ�� ��&�F� [�>0�� %�\���� ��&�B�� ����!5� ��
���&
 %�)��� ��J��(VHF)  %�)�9
R���� ��J���(UHF)  %�)�9��R�� ��J���(SHF)  

 �!"�4��1-R P.1816-ITU   �S�!T���3/75(Rev.1)  

 G9'�R@ ]�� 6�0��� %7�)� %�^�� %�\���� ��&�B�� %
!�D��� %
�&_�� H�8����/ 12����
 %�)�9
R���� ��J�� ��++)@ ��?�0!(UHF)  %�)�9
��R�� ��J���(SHF)  
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�!"�4�� 7-R P.1238-ITU   �S�!T���3/76(Rev.1)  

 %��+�)�� �5�<@5� %9:!� A
0B�� 12���� �3�)4� ����!5� ��
0'&  
 %��+�)�� %
�C� %\0��� ��D2`� E�2�� GF�+ %�&�'��  

 H/ ��++)��� ��& , %�&�'��MHz 900 �GHz 100  

�!"�4�� 6-R P.684-ITU   �S�!T���3/78(Rev.1)  

 ab ��++)��� ��� c�d� =��/ 12����kHz 150 e�2�)\@  

�!"�4�� 5-R P.534-ITU   �S�!T���3/79(Rev.1)  

 %\20�� c�f =�` W�RI %\�)4E %?)8���  

 �!"�4��3-R P.832-ITU   �S�!T���3/80(Rev.1)  

(�L� %
��<�g ���'�� h�4L�  

�!"�4�� 11-R P.533-ITU   �S�!T���3/81(Rev.1)  

 %�)�&�D���� ��J��/ %�&�'�� ������� K�+i/ 12���� %\�)4(HF)  

�!"�4�� 3-R P.1239-ITU   �S�!T���3/82(Rev.1)  

%��+�)�� �5�<@5� j�0\� %
'J)�� %�>8�!�L� T3�<k�  

�!"�4�� 11-R P.531-ITU   �S�!T���3/92(Rev.1)  

 12���� �3�)4� l>8�!�L� ����!5� ��
0'&%/�0��  
%
�@�R�� %9:!L�� ��&�k� ;
9<@ GJ� �&  

�!"�4�� 2-R P.1812-ITU   �S�!T���)23/94(Rev.  

%0\! �& (�L� ��&�k >R��/ =+�m ����!5�/ 12�@ %\�)4n-.n%\0�&  
 %�)��� ��J�� ��?�0! ,(VHF)  %�)�9
R���� ��J���(UHF)  
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�!"�4�� 3-R P.682-ITU   �S�!T���.1)3/97(Rev  

 ;
9<�� %/�0�� ����!5� ��
0'&  
(�� [�>0�� %�\���� �5�<@5� %9:!�nK�7�  

�!"�4�� 1-R P.1817-ITU   �S�!T���3/98(Rev.1)  

)o� K�78�� , (��� %�)<2�� �Z��� ;
9<�� %&NZ�� ����!5� ��!�
/  

�!"�4�� 14-R P.530-ITU   �S�!T���3/100(Rev.1)  

 %/�0�� 12���� �3�)4� ����!5� ��
0'& 

;
9<�� )<2�� AF , (��� %��+�� %9:!�  

�!"�4�� 1-R P.1409-ITU   �S�!T���3/102(Rev.1)  

 12���� �3�)4� ����!5� ��
0'& %9:!����0m p�B�R@ ]��  
 j�8@�5� %
��� ��<�& q��%��)�� ��0C� �& �P>*�  

�� >8�@�)��5� %\24 , �� ��_@ ]�� ��++)��� �GHz 1 e�2�)\@  

�!"�4�� 2-R P.617-ITU   �S�!T���3/103(Rev.1)  

 %&NZ�� ����!5� ��
0'&� ����!5�/ 12���� ��
�\@  
��L� ^� %��+�� �ZI)& %9:!� ;
9<��  

�!"�4�� 1-R P.1853-ITU   �S�!T���3/104(Rev.1)  

 HP��� %
�&_�� G�ZR�� X
r)@l>8�/�)���  

�!"�4�� 11-R P.313-ITU   �S�!T���3/107(Rev.1)  

GJL� =><? ��12���� (�)*L ��&�'�� c+�2@  
%�>8�!�L� ��/�)0�5� cI ����Q!g� c���.�  

___________  
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