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FP/FS – 25 rev. 1
Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre  úsek

40,5– 43,5 GHz


Parameter


Podmienky

Poznámky
Frekvenčný úsek
FDD  40,5 – 42,0/42,0 – 43,5 GHz
TDD  40,5 – 42,5 GHz
f/f´
Max. vyžiarený výkon
5 dBW/1MHz

Šírka kanálu
Nie je stanovená

Duplexný odstup pre FDD
1500 MHz
Pre asymetrické FDD
 môže byť odlišný
Modulácia
Nie je stanovená

Prenosová kapacita
Min. 144 kbit/s

Druh rádiokomunkačnej služby
FS: P-MP

Elektronická komunikačná služba
Multimediálne služby
Digitálne MWS zahŕňajúce MVDS, FWA
ETSI harmonizovaný štandard pre zariadenia
EN 301 997-2
všeobecné požiadavky
EN 301 997-1
ETSI štandard pre antény
EN 301 215-3

Vzťahujúce sa dokumenty ITU
                                               ECC

ECC/REC (01)04


Spôsob pridelenia frekvencií
Výberovým konaním
Počet práv na používanie frekvencií: max.2 v jednej lokalite
Úrad vyhlási výberové konanie na pridelenie bloku frekvencií v konkrétnej lokalite
Práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je možné previesť alebo prenajať.
Povolenie prevádzkovania


Individuálne na každú hlavnú a retranslačnú stanicu.
Terminálové stanice sú povolené všeobecným povolením.
Prevádzkovanie zariadenia je podmienené registráciou retransmisie nezmenených TV programov podľa zákona 308/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Spôsob frekvenčného plánovania
Nevykonáva sa
Pridelenie frekvencií
 je v súlade s ECA.

Špecifické podmienky

Na štátnej hranici nesmie byť prekročená  max. hodnota
 PFD= -98 dBW/MHz/m2

Frekvenčné pásmo je zdieľané s  družicovou službou (FSS,BSS), pričom v úseku 40,5-42,5 GHz nemôže družicová služba požadovať ochranu pred pevnou službou.
Frekvenčný úsek 42,5- 43,5 GHz je zdieľaný s rádioastronómiou, ktorá má prednosť pred ostatnými službami. 

Na zamedzenie vyžarovania mimo pridelený blok frekvencií je potrebné na hraniciach prideleného bloku  dodržať masku výkonovej hustoty uvedenej nižšie. 

V Bratislave 12.1.2012

Táto príloha k plánu využívania frekvenčného spektra nadobúda účinnosť dňom 13.1.2012.


Ing. Ladislav Mikuš

predseda TÚ SR


Maska výkonovej hustoty na okrajoch prideleného bloku
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