Långvåg (LV) i betydelsen Low frequency (LF) är radiovågor med frekvenser mellan 30 och 300 kHz d.v.s. våglängder mellan 10 km och 1 km.
När det gäller rundradiotjänsten avser man med långvåg frekvensbandet 153-279 kHz. Sedan Motala långvågsstation stängde 1991 finns inga reguljära svenska rundradiosändningar på långvåg.
Det gamla sjöfartradiobandet i närheten av den tidigare internationella anrops- och nödfrekvensen 500 kHz har traditionellt också kallats långvåg, trots att detta enligt annan definition egentligen är mellanvåg.

Mellanvåg (MV) i betydelsen Medium frequency (MF) är radiovågor med frekvenser mellan 300 kHz och 3 MHz, d.v.s. våglängder mellan 100 m och 1000 m.
Även om Medium frequency kan översättas med mellanfrekvens, betyder det svenska ordet mellanfrekvens (MF) ofta något annat – en radiosignal efter omvandling i en superheterodynmottagare. Den sortens mellanfrekvens kan ligga såväl inom som utom bandet 300 kHz – 3 MHz.
När det gäller rundradiotjänsten brukar man med mellanvåg mena delbandet 531 – 1611 kHz. Sveriges enda mellanvågssändare finns strax utanför Sölvesborg. Den används främst till att sända Sveriges Radio Internationals program på 1179 kHz till norra och mellersta Europa och har en effekt på 600 kW.
Marina band för mobil kommunikation i området 1605 kHz – 3 MHz har i Sverige tradionellt kallats för gränsvåg (GV) . Den marina nödfrekvensen för MV ligger på 2182 kHz

Kortvåg, HF, High Frequency, är radiofrekvenser mellan 3 MHz och 30 MHz, d v s våglängder mellan 100 m och 10 m. På svenska används HF (högfrekvens) ofta i en annan betydelse – en radiosignal så som den mottages i antennen oavsett frekvensband.
Många länder i världen sänder rundradioprogram via kortvåg. Sveriges enda kortvågssändare finns strax utanför Hörby. Den används främst till att sända Sveriges Radio Internationals program.
Kortvåg användes även för trafik till/från flygplan i hela världen. Denna trafik förmedlas på kommersiell basis av Stockholm Radio. Kortvågssändare vid Radiostationen i Grimeton utnyttjas för detta.
För maritim trafik till oceangående fartyg används kuststationen Göteborg Radio med sändare i Onsala och mottagare i Vallda, båda platserna i Halland. Tidigare sändes telegrammen med telegrafi enligt morsesystemet, men i slutet av 1900-talet övergick man till fjärrskriftsystemet Maritex

VHF (Very High Frequency) är radiofrekvenser mellan 30 MHz och 300 MHz d.v.s. våglängder mellan 10 m och 1 m. Tidigare kallades detta frekvensband ofta för ultrakortvåg.

UHF, Ultra High Frequency (ultrahög frekvens), radiovågor med frekvenser mellan 300 MHz och 3 GHz d.v.s. våglängder mellan 1 m och 1 dm. Sammanfaller delvis med mikrovågsbandet. En betydande del av UHF-bandet används till television och mobiltelefoni.
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