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Вовед 

Предмет 
Со овој документ се дадени технички и експлоатациски услови за користење на 
радиофреквенции во радиофреквенцискиот опсег 3400-3600 MHz наменет за фиксен 
безжичен пристап, согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези на 
Република Македонија (донесен од Комисијата на Агенцијата за електронски 
комуникации на состанокот одржан на ден 28.12. 2005 година). 
Документот е базиран на стандардите на ETSI [1], [2], [3], и CEPT препораките [4], [5].  

Кратенки 
Одделни кратенки во овој документ го имаат следното значење: 
ARQ    Automatic ReQuest for retransmission  
ATPC     Automatic Transmit Power Control  
BER    Bit Error Ratio  
CEPT   Conférence des Administrations Européennes des Postes et 

Télécommunications  
ChS   Channel Separation  
CS   Central Station  
CW   Continuous Wave  
EqC   Equipment Classification 
EqC-ChS  EqC-Channel Separation  
EqC-FR  EqC-Frequency Range 
EqC-EMO  EqC-Equivalent Modulation Order  
EqC-PET  EqC-Primary Equipment Type  
EqC-SET  EqC-Secondary Equipment Type  
EqC-STN        EqC-STatioN type 
ECC    Electronic Communications Committee  
EIRP    Equivalent Isotropically Radiated Power  
EMC   ElectroMagnetic Compatibility  
EMO    Equivalent Modulation Order  
EN   European Norm  
ERC   European Radiocommunications Committee  
ETS    European Telecommunication Standard  
ETSI    European Telecommunications Standards Institute  
FDD    Frequency Division Duplex  
FDM    Frequency Division Multiplexing  
FDMA   Frequency Division Multiple Access  
FEC    Forward Error Correction  
FS   Fixed Service  
FWA   Fixed Wireless Access  
GBR    Gross Bit Rate 
H-FDD   Half duplex - Frequency Division Duplex   
IEC   International Electrotechnical Commission  
IF   Intermediate Frequency  
IFbw    spectrum analyser (Intermediate Frequency) resolution bandwidth 
ISO    International Standards Organization  
ISDN    Integrated Services Digital Network  
ITU    International Telecommunications Union  
MGBR   Minimum Gross Bit Rate  
MIMO  Multiple Input Multiple Output 
MP   MultiPoint 
MP-MP  MultiPoint-to-MultiPoint  



 3

OFDM   Orthogonal Frequency Division Multiplexing  
OFDMA   Orthogonal Frequency Division Multiple Access  
PDN    Private Data Network  
PFD   Power Flux Density 
P-MP   Point-to-MultiPoint  
PP   Point-to-Point  
PSTN    Public Switched Telephone Network  
QAM   Quadrature Amplitude Modulation  
R&TTE   Radio and Telecommunications Terminal Equipment 
RBER     Residual BER  
RF   Radio Frequency  
RFC    Remote Frequency Control  
RS   Repeater Station  
RSL   Receiver Signal Level  
RTPC   Remote Transmit Power Control  
S/I    Signal to Interference ratio 
SDH    Synchronous Digital Hierarchy  
TDD    Time Division Duplex  
TDMA   Time Division Multiple Access  
TDMA/OFDMA Time Division Multiple Access used in combination with Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access  
TE   Terminal Equipment  
TS   Terminal Station  

Системи за фиксен безжичен пристап 

Намена 
Намената на системи за фиксен безжичен пристап е првенствено да обезбедат пристап 
до различни сервиси преку различни битски брзини. Алтернативна намена на овие 
системи е да обезбедат фиксни комуникациски линкови помеѓу централните станици во 
мрежата (backhaul). Со FWA се обезбедува теснопојасен и широкопојасен пристап на 
резиденцијални и бизнис претплатници кон јавни мрежи и мрежи за сопствени потреби 
(PSTN, Internet, PDN, итн.). Значи со овие системи може да се обезбеди пристап до 
мрежа и инфраструктура (backhaul) на мрежата. 

Топологија на мрежа 
Мрежната топологија е точка-повеќе точки (P-MP), при што концептуално, се обезбедува 
комуникациски пат (на еден радио канал за еден сектор) од централна точка до 
терминали лоцирани кај корисникот. Секоја локација на корисникот е опслужена 
директно од централната станица или преку една или повеќе репетиторски станици.  
Да напоменеме дека постои и “mesh”  или “Multipoint-to-Multipoint”  топологија, иако во 
моментов, за фиксен безжичен пристап,  акцентот е на “P-MP”  топологијата. 

Методи на мултиплексирање 
Во системи точка-повеќе точки, заради ефикасно користење на радиофреквенцискиот 
спектар, се користат различни методи на мултиплексирање (TDM, FDM, CDM, OFDM)  на 
сигналите од централната станица (CS) кон терминалните станици (TS).  

Методи за повеќекратен пристап 
За да се обезбеди повеќекратен пристап од терминалните станици кон една централна 
станица се користат различни методи (TDMA, FDMA, DS-CDMA, FH-CDMA, OFDMA) при 
што се обезбедува делење на расположивите радио капацитети на централната станица 
помеѓу сообраќајните барања на терминалните станици.  
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Општо, методот на мултиплексирање е аналоген на методот на повеќекратен пристап. 

Методи за дуплексирање 
За разделување на двете насоки на сигналот во двонасочен линк може да се користат 
два различни методи на дуплексирање: 
TDD: дуплекс со временска распределба; 
FDD: дуплекс со фреквенциска распределба; 

Модулација 
За да се обезбеди пренос на дигитални податоци преку радио линк потребно е да се 
модулира еден или повеќе параметри, типично фреквенција, фаза или амплитуда. Во 
различни ситуации може да се применат различни модулациски методи (FSK, PSK,     
QAM, OFDM) во различно време и во различни насоки: up-link и down-link. 

Корекција на грешки 
Перформансите на грешка на системот може да се подобрат со користење на Forward 
Error Correction (FEC) и/или Automatic ReQuest for retransmission (ARQ).  

Еквивалентен ред на модулација 
Ред на модулација е дефиниран како )(log2 N , каде N е број на дозволени состојби по  
симбол. Вредноста на редот на модулација заедно со другите аспекти на класификација 
на опремата (EqC) определува кои услови од документот се применливи за таа опрема. 
Во различно време и во различни правци (up-link или down-link) може да се користи 
различен ред на модулација. Доколку системот користи и код за корекција на грешки, 
тогаш брзината на кодот се вклучува во редот на модулација како мултипликативен 
фактор.  

Архитектура на системот 
Фиксни безжични системи се карактеризираат со архитектура во која станиците 
меѓусебно се поврзуваат преку радиофреквенции за испорака на сервиси од една или 
повеќе конекциски точки на јадрената мрежа кон терминалната опрема. Во систем точка-
повеќе точки централната станица комуницира со терминалните станици, понекогаш 
преку репетиторска станица или каскада од репетиторски станици.  

 
јадрени мрежи             P-MP  радио мрежа                    терминална опрема 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                                                                            омнидирекциона антена 
              интерфејс на           терминален   секторска антена 
             јадрена мрежа                        интерфејс        ├     дирекциона антена 

 
Слика 1: Пример на радио мрежа точка-повеќе точки 
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Секоја опрема во системот точка-повеќе точки е CS, TS или RS. Типот на станица (EqC-
STN) за поедина опрема е една од клучните компоненти на класификација на опремата 
кој определува кои делови од документот се применливи за таа опрема. 
Централната станица врши и контролна функција на системот а може да биде разделена 
помеѓу локации поврзани со дигитален примопредавателен линк. Репетиторската 
станица го проследува примениот сигнал од централната станица кон терминална 
станица или друга репетиторска станица и обратно.  

Фреквенциски опсег и канален план 
Опсегот 3.410-3.600 GHz, според Препораката CEPT/ERC/REC 13-04,  е префериран 
опсег за FWA апликации во сите членки на CEPT, што е имплементирано и во ERC 
Report 25. Според CEPT/ERC/REC 14-03 треба да се користат фреквенциски блокови 
базирани на фреквенциски слотови од 0.25 MHz. Бидејќи доделбата на спектарот на 
операторите се врши блоковски, операторот може во доделениот блок да користи 
канална распределба по свој избор. Каналното растојание зависи од потребниот 
транспортен капацитет на корисниците, вкупниот број на корисници поврзани на една 
централна станица во областа на покривање и методот на пристап што се користи. Од 
фреквенцискиот опсег и каналното растојание зависат параметрите и пропратните 
мерења на системот дизајниран за такво канално растојание. Каналното растојание 
(EqC-ChS) е една од клучните компоненти на класификацијата на опрема, која одредува 
кои услови од документот се применливи за таа опрема. 
 

Типови на опрема (класификација) 

Профили на опрема 
Профилите на опремата се однесуваат на низа од препораки и барања кои се 
дефинирани во смисол на класификација на опремата EqC кои пак ги определуваат 
клучните карактеристики на опремата. Профили односно карактеристики според кои се 
класифицира опремата (EqC) се: 

- Фреквенциски опсег (EqC-FR) за кој е наменета опремата; 
- Примарен тип на опрема (EqC-PET) претставува врска со претходните 

стандарди за FWA опрема, а со него се одредува методот на пристап; 
- Секундарен тип на опрема ( EqC-SET) (таму каде што е потребно да се направи 

разлика на опрема од ист примарен тип); 
- Еквивалентен ред на модулација (EqC-EMO) зависи од модулацијата и шемата 

на кодирање, па според тоа е во врска со спектралната ефикасност; 
- Канално растојание (EqC-ChS) е растојание помеѓу централните фреквенции на 

соседни RF канали во согласност со ITU-R Rec F.746 и се користи во условите за 
интерференција во соседен канал и 

- Тип на станицата (EqC-STN) може да биде централна (CS), репетиторска (RS) и 
терминална (TS) станица. 

Во табела 1 се дадени профилите и нивните дозволени вредности за различни EqC.  
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EqC-FR 
Фреквенциски 

опсег 

EqC-PET 
Примарен тип 
на опрема 

EqC-EMO 
Еквивалентен 

ред на 
модулација 

EqC-SET 
Секундарен 

тип на 
опрема 

EqC-ChS 
Канално 

растојание 
(MHz) 

/ 0,025 до 30 
HC 1,75 до 30 2 
LC 0.025 до <2 

4 / 0,025 до 30 
T 

6 / 1,75 до 30 
2,4 DM или MA 0,025 до 30 O 6 DM или MA 1,75 до 30 

F 2,3,4 / 1 до 30 
D Неприменливо OR или PR 1 до 30 

3GHz-11GHz 

H Неприменливо / 1 до 30 
Табела 1: Профили на опрема дефинирани со EqC 

 
EqC-PET 

Примарен тип 
на опрема 

Значење 
(Метод на 
пристап) 

EqC-SET 
Секундарен тип 

на 
опрема 

Значење 

HC Висока компатибилност 

LC Системски тип C со ниска 
комплексност T TDMA 

/ Без посебни атрибути 
DM OFDM O TDMA/OFDMA MA OFDMA 
FA Тип A F FDMA FB Тип B 
OR ортогонални кодови D DS-CDMA PR псевдослучајни кодови 

H FH-CDMA Неприменливо  
Табела  2: Историско значење на примарен и секундарен тип на опрема 

 
Опремата треба да биде компатибилна со сите барања кои се релевантни за дадена 
EqC. Во случај на асиметрична имплементација, потребно е да се наведат профилите 
одвоено за двете насоки во смисол на различните EqC вредности. 

Профили на антени 
Профилите на антените за системи од типот точка-повеќе точки се дадени во табела 3. 
 

Типови Поларизација Забелешка 
Дирекциона 
Секторска со еден 
сноп 
Секторска со 
повеќе снопови 
Омнидирекциона 
 

Линеарна 
 

Секторските антени со еден сноп и 
омнидирекционите антени можат да имаат 
симетричен или асиметричен дијаграм на зрачење 
во елевациската рамнина. 
Секторските антени со повеќе снопови во 
елевациската рамнина мораат да имаат само 
симетричен дијаграм 

Дирекциона 
Секторска со еден 
сноп 
Омнидирекциона 
 

Кружна Секторските и омнидирекционите антени можат да 
имаат симетричен или асиметричен дијаграм на 
зрачење во елевациската рамнина. 

Табела 3: Профили на антени 
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Антенските системи на радио системите од типот точка-повеќе точки применуваат 
линеарна (единечна или двојна) и кружна (единечна или двојна) поларизација. Линеарно 
поларизираните антени поддржуваат една или обете поларизации кои се меѓусебно 
поставени нормално. Рамнините на поларизација вообичаено се хоризонтална и 
вертикална. Антените со кружна поларизација можат да поддржуваат, десна, лева или во 
случај на двојна, обете поларизации. 
Карактеристиките на насоченост и карактеристиките на поларизација имаат влијание на 
интерференцијата и се земаат во предвид при планирањето на мрежата. При изборот на 
антената треба да се има во предвид и идниот развој на мрежaтa. 

Профили на системот 
Во табела 4 се дадени типовите на профили на системи кои може да се користат, а се 
добиваат со поврзување на соодветни комбинации на типови на антени и типови на 
станици. 
 

 Типови на антени 
Топологија 
на мрежа 

Типови на станица Омнидирекциона Секторска Дирекциона 

Централна станица 
(CS) 

Да Да* Не* 

Репетиторска 
станица (RS) 
 
Кон CS 
Кон TS или друг RS 

 
 
 

Не 
Да 

 
 
 

Не 
Да 

 
 
 

Да 
Да 

P-MP 
Точка-повеќе 
точки 

Терминална станица 
(TS) 

Не Не Да 

* Секторска антена со ширина на снопот помала од 150 се смета како дирекциона 
Табела 4: Профили на системи  

RF архитектура 
На слика 2 е прикажан блок дијаграм на RF систем кој е поврзан во систем точка-точка. 
Дијаграмот има важност и во случај кога RS ги демодулира и повторно модулира 
податоците, па така со случајот на систем точка-точка ќе биде опишан случајот на врска 
помеѓу CS и RS, една RS и друга RS или пак RS со TS. Блокот  “payload processing” ги 
содржи функциите на мапирање неопходни за трансформација помеѓу сигналот во 
основен опсег и податочниот ток испратен кон модулаторот и/или примен од 
демодулаторот. Означените точки се референтни. 
Кога ја нема функцијата за “payload processing” следниве точки може да се поклопат: X`n 
и Z` како и Xn и Z. Кога не постои разгранување на мрежата следниве точки можат да се 
поклопат: B’ и C’, како и B и C. Кога не постои разгранување на мрежата и кога не 
постојат RF водови следниве точки може да се поклопат: B` и D`, како и B и D. 
 

 
Слика 2: RF архитектура 

Payload 
processing 

RF Tx 
филтер

Мрежа за 
разгранување

Моду-
латор 

Преда-
вател 

Напоен 
вод 

X

X’1
Z’X’2 

X’
X’N 

E’ A’ C’B’ D’

Напоен 
вод 

D C BМрежа за 
разгранување

RF Rx 
филтер

Прие-
мник 

Демоду-
латор 

Payload 
processing

A E Z
X1
X2 

XN 
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Профили на околината 
Опремата ги задоволува барањата наведени во овој документ при стандардизирани 
услови на околина опишани во ETSI стандардите EN 300 019, каде што се дефинирани 
временски заштитените и незаштитените локации, класите и точноста на тестот. Се 
наведува и класата на околината за која е дизајнирана опремата. 

 
 

Технички карактеристики на опремата 

Вовед 
Во овој документ се дадени есенцијалните барања што треба да ги задоволува 
определената опрема. Ограничувањата треба да се исполнети во референтните точки 
на блок дијаграмот на системот (Слика 2). Сите услови се однесуваат за опрема 
составена од еден примопредавател со заеднички антенски порт (основна 1+0 
конфигурација). За опрема што може да работи во широк фреквенциски опсег и со 
различни брзини и/или формати спецификациите треба да бидат исполнети за секоја 
фреквенција и брзина и/или формат. 
 

Технички карактеристики на предавател 

Вовед 
Сите параметри на предавателот се однесуваат на референтните точки B’ и C’ (Слика 2). 
Вредностите што се дадени подолу треба да се исполнети под каквo било оптоварување  
на системот.  

Моќност 
Излезната моќност на предавателот е вредноста измерена со соодветен мерен 
инструмент (ватметар или спектрален анализатор), кога на излезот се симулира 
оптоварување, или пак излезната моќност на предавателот е еквивалентно ниво 
изведено од израчената моќност за опрема со интегрирана антена. Модулацијата е со 
тест податочен сигнал кој симулира различен сообраќај од сите репрезентативни 
сервиси. Во случај на ”burst” трансмисии (на пр. TS за TDMA апликации) излезна моќност 
е средната моќност за времетраењето на ”burst”-от. Во случај на различни модулации, 
номиналната моќност и толеранцијата се декларираат за секоја користена модулација. 

Максимална моќност 
Вкупната моќност испорачана од трансмитерот кон антената на станицата не надминува 
13 dBW.  

Толеранција на моќност 
Толеранцијата на номиналната излезна моќност кога системот работи во декларирани 
услови е еднаква или помала од ±2dB. 

Стабилност на предавателна фреквенција 
Толеранцијата на радио фреквенцијата не надминува ±20 милионити делови. 
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Маска на предавателна спектрална густина на моќност 
Маска на предавателна спектрална густина на моќност е дефинирана како маска на 
спектрална густина на моќност за ±250% од канално растојание ChS. Спектралната 
маска зависи од класификацијата на опрема и е дефинирана со одреден број на точки 
помеѓу кои вредностите линеарно се интерполираат, а бројот на точки зависи од EqC-
PET и EqC-EMO. Фреквенцијата на секоја точка е изразена како F/ChS, каде што F е 
фреквенциски офсет од централната фреквенцијата на носителот (f0). 
Маската на предавателна спектрална густина на моќност е дадена на слика 4 од [2], а 
табела 6 од [2] ги дефинира прекршните точки во спектралната маска. 
 

 

Дискретни спектрални линии што ја надминуваат маската 
Може да постојат дискретни (CW) спектрални линии што ја надминуваат маската, но не 
за фактор поголем од {10log(500kHz/IFbw)-10} dB, каде што IFbw е резолуциски опсег на 
спектрален анализатор. Вредностите на IFbw зависат од EqC-ChS и се дадени во табела 
14 од [2]. 

 
Фреквенциското растојание на дискретните спектрални линии што ја надминуваат 
маската е поголемо од 500 kHz. 

Споредни емисии 
Средната моќност на споредни емисии во референтен опсег е помала од вредностите 
дадени во табела  1.1 од [4]. 
 
Маската за ограничување на споредните емисии е дадена на слика 1.1 од [4], а 
карактеристичните вредности на маската се одредуваат од табела 1.2 од [4]. 
 
Ако вредноста на маската на спектрална густина на моќност на границата со споредните 
емисии е помала, за споредните емисии се зема првата вредност која е помала или 
еднаква со маската и таа важи до границата.  
 
 

Технички карактеристики на приемник 

Споредни емисии на приемникот 
Споредните емисии од приемникот се дефинирани исто како за предавателот, 
вклучувајќи го и фреквенцискиот опсег ±250% од канално растојание ChS.  

Минимално ниво на приемен сигнал (Минимум RSL) 
Минимално ниво на приемен сигнал во приемник - RSL (или систем со интегрирана 
антена) е дефинирано како ниво при кое BER ќе биде помала или еднаква на 10-6. 
Вредностите за RSL се однесуваат за точката C од слика 2, а прагот на приемникот е 
еднаков или помал од вредностите за RSL дадени во табелата 7 од [2], при што: 

 
TBER(A,B)=(А+10log10(B)) dBm  

 
каде што А е константа, а B е GBR изразена во Mbit/s или ChS изразено во MHz.  
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Осетливост на приемникот на интерференција  
Ko-канална интерференција e интерференција од несакан сигнал на иста фреквенција со 
корисниот сигнал. Деградацијата на RSL прагот за BER≤10-6 не надминува 1 dB или 3 dB 
соодветно, во присуство на две предефинирани нивоа на интерференција. Кога корисен 
сигнал, со RSL зголемено за 1 dB или 3 dB соодветно во однос на BER≤10-6 вредностите 
на RSL прагот од претходниот поднаслов, е комбиниран со несакан сигнал со RSL ниво 
(дефинирано како S/I или како апсолутно ниво на интерференција) соодветно на 
вредностите 1 dB или 3 dB од табелите 9 и 10 од [2], тогаш BER за комбинираните 
сигнали не треба да е полошо од 10-6. Несаканиот сигнал треба да има иста модулација 
и фреквенциски опсег како корисниот сигнал но треба да е некорелиран со него. 
 
Интерференција од соседен канал е интерференција од сигнал кој е во соседен 
фреквенциски канал на корисниот сигнал. Деградацијата на RSL прагот за BER≤10-6 не 
треба да надминува 1 dB или 3 dB соодветно, во присуство на две предефинирани нивоа 
на интерференција. Кога корисен сигнал, со RSL зголемено за 1 dB или 3 dB соодветно 
во однос на BER≤10-6 вредностите на RSL прагот од претходниот поднаслов, е 
комбиниран со несакан модулиран сигнал, но поместен за едно канално растојание со 
RSL ниво (дефинирано како S/I или како апсолутно ниво на интерференција) соодветно 
на вредностите 1 dB или 3 dB од табелите 11 и 12 од [2], тогаш BER за комбинираните 
сигнали не треба да е полошо од 10-6. Несаканиот сигнал треба да има модулација и 
фреквенциски опсег како корисниот сигнал но треба да е некорелиран со него. Условот 
треба да е исполнет со несакан сигнал од која било страна на корисната сигнална 
фреквенција. 
 
 

Услови што треба да ги почитуваат операторите при 
планирање на нивните мрежи 
 
Во [5] се дадени насоки за воведување и доделба на фиксни безжични системи со 
повеќе точки во фреквенциските опсези 3,4-3,6 GHz и 3,6-3,8 GHz. Во ова поглавје 
пренесуваме дел од овие насоки во скратена форма.   

Услови за ограничување на интерференција во соседен 
фреквенциски блок на исто географско подрачје 
За да се ограничи емисијата во соседните фреквенциски блокови доделени на друг 
оператор и да се намали веројатноста за појава на штетна интерференција се користи 
маска за крај на блок (Block Edge Mask-BEM). 
Референтната фреквенција ΔF=0 на маската е централната линија на поделба помеѓу 
соседните фреквенциски блокови. Ако блоковите се еден до друг тогаш референтната 
фреквенција ΔF=0 е точно границата помеѓу доделените блокови. Ако пак постои 
заштитен опсег помеѓу доделените блокови, тогаш референтната фреквенција ΔF=0 е 
центарот на заштитниот опсег помеѓу соседните блокови. 
На сликата 3 се прикажани BEM ограничувањата за CS. Границите се апсолутни 
максимални вредности на излезната предавателна густина на моќност со вклучена 
толеранција и ATPC опсег. 
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фреквенциски точки за CS маска Дефиниција 

(% од големина на доделен блок, Забелешка) 

A 20% 

B 35% 

Забелешка: X% од помалиот од соседните блокови, ако блоковите се со различна големина

Слика 3: Маска за крај на блок (BEM) за CS (слика А3 од [5]) 
 
Кога се користат TDD или пак комбинации од TDD/FDD системи во соседни 
фреквенциски блокови, потребно е покрај BEM да се користат дополнителни мерки 
(географска раздвоеност на станиците, природно или физичко заклонување, итн) и/или 
дополнителна координација (вклучувајќи мрежна синхронизација) помеѓу операторите. 
Ако по процедурата на доделување фреквенциски блокови, операторите на соседните 
блокови склучат договор за меѓусебна координација, не мора да биде исполнет BEM на 
границата помеѓу тие блокови. Со тоа се овозможува оптимизација на користењето и 
максимална спектрална ефикасност. 

Услови за ограничување на интерференција во ист фреквенциски 
блок на соседно географско подрачје 
Со цел да се додели ист фреквенциски блок на оператори во соседна географска област 
или територија, потребно е да се следат определени насоки со цел да се минимизира 
интерференцијата помеѓу операторите. Во пограничните региони со други држави може 
да важат и други правила базирани на билатерални или мултилатерални договори, 
односно базирани на концептот на преференцијални фреквенциски блокови (канали). 
Операторите пред да инсталираат CS ја спроведуваат следната постапка: 

1. Операторот ја разгледува височината на антената и EIRP на планираната CS, 
2. Операторот ја пресметува соодветната вредност за граничната PFD од сликата 4, 

врз основа на карактеристиките на планираната CS: вистинската височина на 
антената и поголемата од двете вредности меѓу вистинската EIRP или некоја 
договорена минимална EIRP вредност за координација. 

3. Операторот користејќи модел на пропагација за теренот определува дали го 
задоволува таквото PFD (определено во 2.) на граница на лиценцираната област. 

TX Густина на излезна 
моќност (dBW/MHz) 

F, од крај на блок 

-36 

-89 

Внатрешен 
заштитен 
опсег 

(~1/2канал) 1  канал (типична 
големина)

-77 

B0 A 

PMAX 

Доделен 
блок 

Соседен блок

2 канал (типична 
големина) 
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4. Во случај да PFD нивото на границата на лиценцираната област е надминато, 
операторот треба да постигне договор со операторот од соседната област. 

 

 
Слика 4: PFD на Dmin/2 (половина од минималното растојание на сепарација на CS) во 

зависност од EIRPtx (слика А4.3 од [5]) 
 
Колку е помала височината на антената, толку е поголемо слабеењето од дифракција и 
сите други слабеења поради препреки како згради, дрвја, итн. што во општ случај ја 
редуцира веројатноста на најнеповолниот настан; затоа на операторите им се 
препорачува во близина на границата да користат антени со мала височина. 
Забелешка: графиците на сликата  се добиени врз база на претпоставката за просечниот 
случај на пропагација над рамно земјиште. Затоа, овие криви ќе бидат конзервативни за 
случаите на пропагација над обструирани патишта (патишта со препреки: планини, 
ридови итн.) и оптимистички за случаи каде слабеењето од сферична дифракција е 
помало (на пример широки речни долини). 

Максимална еквивалентна изотропна израчена моќност 
Максимално дозволената еквивалентна изотропна израчена моќност (Max EIRP) е 
дадена во табела 5. 
 

Max EIRP спектрална густина 
(dBW/MHz) Вид на станица 

(Вклучувајќи толеранции и ATPC) 
Централна станица (CS) 

(и down-link-ови на репетиторска станица (RS)) 
+23 

Забелешка 
Терминална станица (TS) надворешна (outdoor)

(и RS up-link-ови) + 20 
Терминална станица (TS) 

внатрешна (indoor) + 12 
Забелешка: Вредноста за EIRP спектрална густина на CS дадена во табелата се однесува за 
конвенционална 90° секторска антена. 

Табела 5: Max EIRP спектрална густина (табела А2 од [5]) 

0 5 10 15 20 25 30 
-105 

-100 

-95 

-90 

-85 

-80 

-75 

-70 

EIRP(dBW/MHz)

P
F

D
 (

dB
W

/M
H

z/
m

2  

10-10  

30-30  

20-20  

40-40 

50-50
 
 Висина на 
антена (m)   
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Антени 
 
Есенцијалните барања на член 3.2 на R&TTE Директивата за радио антени за системи со 
повеќе точки се дадени во [3]. Напоменуваме дека покрај конвенционалните антени, се 
предвидува користење и на нови антенски технологии, како интелигентни антени, кои 
можат адаптивно да го менуваат дијаграмот на зрачење (прием), временско просторно 
кодирање за постигнување на предавателен диверзитет, и MIMO системи, кај кои со 
користење на повеќе предавателни и приемни антени се обезбедува значително 
зголемување на спектралната ефикасност.  

Дополнителни услови 
 
Во однос на електромагнетната компатибилност, опремата ги задоволува ETSI EN 301 
489 [6]. 
Треба да се исполнети соодветните стандарди за безбедност на корисникот на опремата 
донесени врз основа на Директивата LV Directive 73/23/EEC [7]. 
Исто така, треба да се исполнети стандардите што ја ограничуваат изложеноста на 
јавноста на електромагнетно зрачење. 
Другите дополнителни услови, што се однесуваат на проектирање на системот, 
интерфејси во системот и природните и механички услови се дадени во поглавје 7 од [1]. 

Завршни одредби 
 
Документот ги дефинира техничките карактеристики на радио опремата во однос на 
Член 3.2 од R&TTE Директивата на Европскиот парламент и Европскиот совет 
(1999/5/EC), при што е запазен принципот на неутралност во однос на применетите 
технологии.  
Документот не е конечен и ќе се доработува и адаптира согласно со промената и 
развојот на стандардите. Пожелно е документот периодично да се ревидира и 
унапредува.  
Пример за веќе стандардизирани технологии се IEEE 802.16 [8] за фиксен широкопoјасен 
безжичен пристап, како и соодветните ETSI HiperMAN стандарди [9], [10], [11]. Овие 
технологии базираат на TDMA со единствен носител, OFDM/TDMA или OFDMA. 
Дополнувањето IEEE 802.16e [12] овозможува опции за фиксен и мобилен 
широкопојасен безжичен пристап. 
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