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BAND PLAN HF 1 REGIONU IARU
obowi zuje od 1 stycznia 2006 r.
materia przygotowany i przekazany przez Krzysztofa SP5HS (Dzi kujemy!)

CZ STOTLIWO
(kHz)

Maksymalna
szeroko pasma
(Hz)

Zalecane emisje

Pasmo 7 MHz

Pasmo 3,5 MHz

Pasmo
1,8 MHz

Pasmo
137 kHz

Nie proponuje si sz tywnego band-planu dla 135 - 137 kHz
135,7 - 136,0

200

CW, próby radiostacji, QRSS

136,0 - 137,4

200

CW

137,4 - 137,6

200

emisje cyfrowe, bez CW

137,6 - 137,8

200

CW, rodek aktywno ci QRSS 137,7 kHz

1810 – 1838

200

CW

1838 – 1840

500

wszystkie emisje w skopasmowe, rodek aktywno ci CW QRP 1836 kHz

1840 – 1843

2700

wszystkie emisje, (1), emisje cyfrowe

1843 – 2000

2700

wszystkie emisje, (1)

3500 – 3510

200

CW, pierw sze stwo cz no ci mi dzykontynentalnych

3510 – 3560

200

CW, zalecane zawody CW, rodek aktywno ci QRS 3555 kHz

3560 – 3580

200

CW, rodek aktywno ci CW QRP 3560 kHz

3580 – 3590

500

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe

3590 – 3600

500

3600 – 3620

2700

3620 – 3650

2700

3650 – 3700

2700

3700 – 3775

2700

3775 – 3800

2700

wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, rodek aktywno ci video 3735
kHz, rodek aktywno ci alarmow ej Regionu 3760 kHz
wszystkie emisje, pierwsze stwo czno ci mi dzy kontynentalnych

7000 - 7035

200

CW, rodek aktywno ci CW QRP 7030 kHz

7035 - 7038

500

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe

7038 - 7040

500

7040 - 7043

2700

7043 - 7100

2700

7100 - 7200

2700

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje, (1), emisje cyfrowe, sterowane automatycz nie stacje
trans misji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje, (1), zalecane zawody SSB, rodek aktywno ci
cyfrowych czno ci g osowych (DV) 3630 kHz
wszystkie emisje, rodek aktywno ci SSB QRP 3690 kHz

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje, (1), emisje cyfrowe, sterowane automatycz nie stacje
trans misji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje, (1), rodek aktywno ci video 7043 kHz, rodek
aktywno ci alarmow ej Regionu 7060 kHz, rodek aktywno ci cyfrowych
cz no ci g osowych 7070 kHz, rodek aktywno ci SSB QRP 7090 kHz
wszystkie emisje (od r. 2009 wycinki 200 Hz i 500 Hz poni ej 7,1 MHz
zos tan rozszerzone)

SPDXC - Stow arzyszenie Mi ników Dalekosi nych
http://www .spdxc.org.pl/

czno ci Radiowych

Pasmo 24 MHz

Pasmo 21 MHz

Pasmo 18 MHz

Pasmo 14 MHz

Pasmo
10 MHz

CZ STOTLIWO
(kHz)

Maksymalna
szeroko pasma
(Hz)

Zalecane emisje

10100 - 10140

200

CW, rodek aktywno ci QRP 10116 kHz

10140 - 10150

500

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe

14000 - 14060

200

CW, zalecane zawody CW, rodek aktywno ci QRS 14055 kHz

14060 - 14070

200

CW, rodek aktywno ci QRP 14060 kHz

14070 - 14089

500

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe

14089 - 14099

500

14099 - 14101

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
IBP, wy cznie radiolatarnie
wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje
trans misji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje
wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, rodek aktywno ci cyfrowych
cz no ci g osowych (DV) 14130 kHz, rodek aktywno ci video 14230
kHz, rodek aktywno ci SSB QRP 14285 kHz

14101 - 14112

2700

14112 - 14125

2700

14125 - 14300

2700

14300 - 14350

2700

18068 - 18095

200

CW, rodek aktywno ci CW QRP 18086 kHz

18095 - 18105

500

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe

18105 - 18109

500

18109 - 18111
18111 - 18120

2700

18120 - 18168

2700

21000 - 21070

200

21070 - 21090

500

21090 - 21110

500

21110 - 21120

2700

21120 - 21149

500

21149 - 21151

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
IBP, wy cznie radiolatarnie
wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje
trans misji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje, rodek aktywno ci cyfrowych czno ci g osowych (DV)
18130 kHz, ogólno wiatowy rodek aktywno ci alarmow ej 18160 kHz
CW, rodek aktyw no ci CW QRS 21055 kHz, rodek aktyw no ci CW
QRP 21060 kHz
wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe
wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje (z wy czeniem SSB), emisje cyfrowe, sterowane
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje w skopasmowe
IBP, wy cznie radiolatarnie

21151 - 21450

2700

wszystkie emisje, rodek aktywno ci cyfrowych czno ci g osowych (DV)
21180 kHz, rodek aktywno ci SSB QRP 21285 kHz, rodek aktywno ci
video 21340 kHz, ogólno wiatowy rodek aktywno ci alarmowej 21360
kHz

24890 - 24915

200

CW, rodek aktywno ci CW QRP 24906 kHz

24915 - 24925

500

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe

24925 - 24929

500

24929 - 24931
24931 - 24940

2700

24940 - 24990

2700

wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
IBP, wy cznie radiolatarnie
wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje
trans misji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje, rodek aktywno ci cyfrowych czno ci g osowych (DV)
24960 kHz
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Pasmo 28 MHz

CZ STOTLIWO
(kHz)

Maksymalna
szeroko pasma
(Hz)

28000 - 28070

200

28070 - 28120

500

28120 - 28150

500

28150 - 28190

500

Zalecane emisje

CW, rodek aktyw no ci CW QRS 28055 kHz, rodek aktyw no ci CW
QRP 28060 kHz
wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe
wszystkie emisje w skopasmowe, emisje cyfrowe,
automatycznie stacje transmisji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje w skopasmowe

28190 - 28199

IBP, radiolatarnie regionalne z podzia em cz asu emisji

28199 - 28201

IBP, radiolatarnie ogólno w iatowe z podzia em cz asu emisji

28201 - 28225

IBP, radiolatarnie o pracy ci

28225 - 28300

2700

28300 - 28320

2700

28320 - 29200

2700

29200 - 29300

6000

29300 - 29510

6000

29510 - 29520

sterowane

ej

wszystkie emisje, radiolatarnie
wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje
trans misji danych (bezobs ugowe)
wszystkie emisje, rodek aktywno ci cyfrowych czno ci g osowych (DV)
28330 kHz, rodek aktywno ci SSB QRP 28360 kHz, rodek aktywno ci
video 28680 kHz
wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje
trans misji danych (bezobs ugowe)
cz no ci satelitarne (w dó )
pasmo ochronne

29520 - 29550

6000

wszystkie emisje, FM simpleks - kana y 10 kHz

29560 - 29590

6000

wszystkie emisje, w ej cie przemienników FM (RH1 - RH4)

29600

6000

wszystkie emisje, kana wywo awczy FM

29610 - 29650

6000

wszystkie emisje, FM simpleks - kana y 10 kHz

29660 - 29700

6000

wszystkie emisje, wyj cie przemienników FM (RH1 - RH4)

Wyja nienia
Szeroko

pasma

Maksimum 200 Hz Szeroko

pasma emisji mniejsza ni 200 Hz

Maksimum 500 Hz Szeroko

pasma emisji mniejsza ni 500 Hz

Maksimum 2700 Hz Szeroko

pasma emisji mniejsza ni 2700 Hz

Maksimum 6000 Hz Szeroko

pasma emisji mniejsza ni 6000 Hz

Zalecane emisje
SSB, CW i te rodzaje emisji, dla który ch podano rodek aktywno ci, plus modulacja amplitudy
Wszystkie emisje (nale y uwzgl dni u ytkowników s siedniego kana u)
Video Emisje video obejmuj FAX i SSTV
Emisje w skopasmow e Wszystkie emisje zajmuj ce pasmo do 500 Hz, w tym CW, RTTY, PSK itp.
Emisje cy frowe Obejmuj , lecz nie s ograniczone do PSK31, PSK63, RTTY, MT63 (w granicach pasma)

Em isja jednowst gowa

(1)

Poni ej 10 MHz dolna w st ga boczna (LSB),
powy ej 10 MHz górna wst ga bocz na (USB)
Najni sz e ustawienie fali no nej dla LSB: 1843 kHz, 3603 kHz, 7043 kHz

Uwagi
czno ci CW s dozwolone w ca ych pasmach, z wyj tkiem w ycinków dla radiolatarni.
Nie w olno organizowa zawodów w pasmach 10, 18 i 24 MHz.
Podczas najw i kszyc h zawodów mi dzynarodowych, krótkofalowcy nie bior cy w nich udzia u s
proszeni o u ywanie pasm nie dopuszczonych dla zawodów (30, 17 i 12 m).
Okre lenie "sterowane automatycznie stacje transmisji danych" obejmuje stacje "zachowaj i
przeka dalej".
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Cz stotliwo ci nadawcze
Podane w band-planie cz stotliw o ci s rozumiane jako "cz stotliw o ci nadawcze" (a nie
cz stotliw o ci wyt umionej fali no nej).
Bezobs ugowe stacje nadawcze
Stow arzyszenia cz onkowskie IARU s proszone o ograniczenie tego rodzaju pracy w pasmach
HF. Zaleca si , aby ka da bezobs ugowa stacja HF by a uruchamiana pod nadzorem operatora,
z wyj tkiem radiolatarni uzgodnionyc h z koordynatorem ds. Radiolatarni 1 Regionu IARU i stacji
eksperymentalnych maj cych specjalne pozwolenia.
Pasmo 1,8 MHz
Te ze stowarzysze , które maj przeznacz enia SSB jedynie poni ej 1840 kHz, mog w dalszym
ci gu je u ywa , lecz s proszone o podj cie wszelkich niezb dnych kroków w stosunku do ich
administracji wydaj cych pozwolenia, zmierzaj cych do uzgodnienia przeznacze dla telefonii z
band-planem Regionu 1.
Pasmo 3,5 MHz
Zapewnia si pierwsze stwo dla czno ci mi dzykontynentalnych w wycinkach 3500-3510 kHz
i 3775-3800 kHz.
Gdy nie s prz ew idziane czno ci DX-owe, wycinki dla zawodów nie powinny obejmow a
3500-3510 kHz i 3775-3800 kHz. Stowarzyszeniom cz onkowskim zezwala si na ustalanie
innych (w szych) wycinków dla zawodów krajowych (w ramach ogólnych granic).
Zakres 3510-3600 kHz mo e by u ywany przez bezobs ugowe radiolatarnie ARDF (CW - A1A )
Stow arzyszenia cz onkowskie powinny naw i za kontakt ze swymi krajowymi administrac jami
cz no ci prosz c je o nie przydzielanie cz stotliw o ci stacjom innym ni amators kie, w
wycinkach przeznacz onych dla dalekosi nych czno ci mi dzy kontynentalnych.
Pasmo 7 MHz
Wycinek pasma 7035-7045 kHz mo e by u ywany przez automatycznie sterowane stacje
trans misji danych (bezobs ugowe) w rejonie Afryki na po udnie od równika, podczas lokalnej
pory dziennej.
Pasmo 10 MHz
Dopuszcza si u ycie emisji SSB jedynie do cz nosci alarmowyc h przy bezpo rednim
zagro eniu ycia i dobytku i jedynie przez stacje ucz estnicz ce w prowadzeniu radiowego ruchu
alarmow ego.
Wycinek pasma 10120 kHz do 10140 kHz mo e by u yty do czno ci SSB w rejonie Afryki na
po udnie od równika, podczas lokalnej pory dziennej.
W pa mie 10 MHz nie zezwala si na nadawanie komunikatów i biuletynów jakimkolw iek
rodzajem emisji.
Pasmo 14 MHz
Na cz stotliw o ci 14195 kHz pierwsze stwo maj

cz no ci ekspedyc ji DX-owych.

Pasmo 28 MHz
Stow arzyszenia cz onkowskie powinny pouczy swych operatorów, aby nie nadawali na
cz stotliw o ciach mi dzy 29,3 i 29,51 MHz, dla unikni cia zak óce dla amators kich czno ci
satelitarnych w dó .
Eksperymentow ane z Packet Radio NBFM w pa mie 28 MHz: Zaleca si u ywanie
cz stotliw o ci co 10 kHz w wycinku od 29210 kHz do 29290 kHz. Stosuje si dewiacj +/- 2,5
kHz przy maksymalnej cz stotliw o ci modulacji 2,5 kHz.

(Powy sz y band-plan zosta przyj ty przez Konferencj Generaln 1 Regionu IARU w Davos, 2005)
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