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 �#$�5��2002M. R-ITU  ��#R��� 5/261(Rev.1)  

 �������	 ����� ���	
�	 �����	 ���!" �#$%& '(�)*� +	,-&  
�&/� �	�.0	 (WASN) ��.�1
�	 �2�!�3�4�  

 �#$�5��2003M. R-ITU  ��#R��� 5/298(Rev.1)  

5�	 �#$%�	� �,�6 ��,7�	 ���89�	 �	: ����� ���6�;�  
<
= �	>>8? @�� ��4���	� 60 GHz 

 �#$�5��2004F. R-ITU  ��#R��� 5/307(Rev.1)  

 �	
�A ��!�?8? �	>>8��	 ��4���	 ��6�B�	 �4,C	 �#$%� ��
�>	8�	  
�	>>8��	 D,4 E 92-95 GHz 

 �#$�5��2005F. R-ITU  ��#R��� 5/311(Rev.1)  

 ��!�?8?� �	
�A���6�B�	 �����5�	 �#$%F� ��
�>	8�	 �	>>8��	 �	�,  
G�3��	 E ��4���	 42 GHz (GHz 43,5-40,5) 

 �#$�5��2006F. R-ITU  ��#R��� 5/313(Rev.1)  

� �	
�A ��!�?8?���6�B�	 �����5�	 �#$%F� ��
�>	8�	 �	>>8��	 �	�,  
E ��4���	 HA�3��	 71-76 GHz �81-86 GHz 

 �#$�5��2007M. R-ITU  ��#R��� 5/317(Rev.1)  

I	J3�� ��
�>	8�	 �=5�	 �4,* E ��4���	 �	�	>	8�� ���#K	 J���4� '(�)C	 (ARNS)   
�	>>8��	 G�3% E 5 150-5 250 MHz  
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 �#$�5��2008M. R-ITU  ��#R��� 5/320(Rev.1)  

 �=5�	 �4,* E ��4���	 �	�	>	8�� ���#K	 J���4� '(�)C	I	J3�� ��
�>	8�	 (ARNS)   
�	>>8��	 G�3% E 13,25-13,40 GHz  

 �#$�5��2009M. R-ITU  ��#R��� 5/329(Rev.1)  

�4���	 ���#K	 ����#� E <�#���5� ��
�>	8�	 ����!�	 L
39�	 J���4  
��8�#�9�,�	 ���
�	 G�3% M	��& N�6 E O�	
��	 ���= E �P�QR	�   

�	87�� S�7!� 646 (WRC-03)  

 �#$�5��2010M. R-ITU  ��#R��� 5/333(Rev.1)  

 '(�)*�	 T�$��	 U#A8 @#9�	NAVDAT )��=54 ��%��6(  
 ��	:X Y�& �4�4�	� ��8Z!�	 �459��6 �7����	 ��4
���	  

 �4 Y=�9�	G�3��	 E ���.9�	 [X 500 kHz  

�#$�5�� 4-M.1036 R-ITU  ��#R��� 5/274(Rev.2)  

\	8Q� ]�3�	 ��!�?8? \���6 ^�C	 M�_	 `�.�?  
����,�	 ��7���	 ���)?�	 �4 (IMT) ��A�3��	 E �>,0	  

 
�>	8�	 a(	
� E ����,�	 ��7���	 ���)?�	 Y�& �4(RR) 

�#$�5�� 1-M.1732 R-ITU  ��#R��� 5/294(Rev.1)  

���?�9�	 �	
b	 �4,*� �	
b	 �4,* E ��4���	 �#$%�	 '(�)*  
 ���	�> \	8Q�c��7��	 

�#$�5�� 3-M.1073 R-ITU  ��#R��� 5/297(Rev.1)  

��#A8�	 ��
�C	 ��d�	 ��7���	 ���)?�	 �#$%& 
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�#$�5�� 2-F.1495 R-ITU  ��#R��� (Rev.1)3065/  

 e#f��	 Y*	,��	 �4 ��6�B�	 �4,C	 ���#K Y*	,��	 J���4�	 8��;� e4�4��	  
 �>�)�	� c��7�? D8*& ��
�>	� ���)?	 ��4,* �4  
G�3��	 GHz 19,3-17,7 g8��4 h�& i��& @�� 

�#$�5�� 2-F.1245 R-ITU  ��#R��� (Rev.1)3125/  

Y�& �4 ��)�	 �	:� �3�
��	 j��"R	 ��33k� Ul��8�	 m:
#��	  
���(	
- �	 �#$%��6�B�	 �����5�	 8)!�	 n* @�� �37% [X �37% �4  

 �5*	,��	 c��7?� ��9���	 ���	�> N�6 E <�#���5�  
�4 �	>>8��	 D,4 E 1 [X 70 GHz  S�!�87?  

�#$�5�� 10-F.746 R-ITU  ��#R��� 5/315(Rev.1)  

��6�B�	 �4,C	 �#$%� ��
�>	8�	 �	>>8��	 ��!�?8?  

�#$�5�� 5-M.628 R-ITU  ��#R��� 5/316(Rev.1)  

 �5�8#�� ���7��	 '(�)C	���	>	8�	 ��!�f�9�	  
:�7%R	� oZ!�� �))k�	 

 �#$�5��3-F.1336 R-ITU  ��#R��� 5/324(Rev.1)  

 D8*& ���(	
-� ����3A� p�q�	 ��4�" ���(	
b ����8�	 j��"R	 ��33r  
�#$%& E c��7��	 ���	�> E T	,k��5� st�7% �,� [X �37% �4 n#��	 �4  

 �4 >>8��	 D,4 E1  [X70 GHz S�!�87?  

 �#$�5��1-M.1796 R-ITU  ��#R��� (Rev.1)3255/  

�4,* E ��4���	 \��	 �	�	>	8� ���#K	 J���4� '(�)C	  
u
�>	8�	 <�,���	  >>8��	 G�3% EMHz 10 680-8 500  
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�#$�5�� 1-M.1081 R-ITU  ��#R��� 5/342(Rev.1)  

��%��6� vw�� T�$% ��8�4���,�	 ���
�	 G�3% E (HF)  
��8Z!�	 ��7���	 �4,C	 U�#��9� x�4
?�&  

 �#$�5��1-M.1170 R-ITU  ��#R��� (Rev.1)3435/  

��8Z!�	 ��7���	 �4,C	 E i�
4 G	86X �	M	8�X  

 �#$�5��5-M.1084 R-ITU  ��#R��� 5/346(Rev.1)  

 ��30	 <�#���	 E �M�.��	 H9Z�� ��Ay4 <
�= ��4���	  
E G�3��� ��8Z!�	 ��7���	 �4,C	 156-174 MHz 

 �#$�5��3-M.689 R-ITU  ��#R��� 5/347(Rev.1)  

��8��	 ���
�	 G�3% E h�> u8z u
�>	� ]?�- T�$% (VHF)   
8�
���	 �9% [X ,��9? ��?�4
?�& ��%��4{6 DSC 

 �#$�5��1-M.820 R-ITU  ��#R��� 5/348(Rev.1)  

 G�3��	 ��l G	86R	 E T�A�& ��9��	 �	: ���
b	 <�#���	  
��8Z!�	 ��7���	 �4,C	 E �8"�!4 ���!36  

 �#$�5��1-M.693 R-ITU  ��#R��� 5/349(Rev.1)  

��
�>	8�	 �	���#�� ���7��	 '(�)C	 |�	
3�	 eA	
4 @�� <�,��5�  
��8��	 ���
�	 G�3% E (VHF) M	,��	 Y#��9? }�	� U#A8�	 U(�7�%�	  

 �#$�5��4-M.625 R-ITU  ��#R��� 5/352(Rev.1)  

 Y#��9? }�	 �8"�!4 ���!36 G	86R	 �	���q  
��8Z!�	 ��7���	 �4,C	 E x�4
?��	 +8���	  
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 �#$�5��2-M.690 R-ITU  ��#R��� 5/353(Rev.1)  

|�	
3�	 eA	
4 @�� <�,��5� ��
�>	8�	 �	���#�� ���7��	 '(�)C	  
H�4�K	 ��>>8��	 @�� Y#�? }�	 MHz 121,5 �MHz 243  

 �#$�5��1-M.1173 R-ITU  ��#R��� 5/354(Rev.1)  

!%�_	 G�3��	 �	: �5�8#�� ���7��	 '(�)C	 ��#��9�	 ,�=
�	 U  
H6 ��A�3��	 E ��
�>	8�	 �.?��#�� ��8Z!�	 ��7���	 �4,C	 E  kHz 1 606,5  

)kHz 1 605 E c��AR	 2 (�kHz 4 000 H6�  kHz 4 000 �kHz 27 500 

___________  
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