
 

Απαίηεζε δηεπαθήο ξαδηνεμνπιηζκνύ 2012 

Αζύξκαηα ζπζηήκαηα πξόζβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ηνπηθώλ δηθηύωλ 

ξαδηνεπηθνηλωληώλ (WAS/RLAN) ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζηηο δώλεο ξαδηνζπρλνηήηωλ 

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 17,1–17,3 GHz θαη 57-66 GHz 

Υπνρξεωηηθέο (1–9) 

1 πρλόηεηα / Ζώλεο 5150–5350 MHz 

5470–5725 MHz 

17,1–17,3 GHz 

57-66 GHz 

2 Ραδηνϋπεξεζία  

3 Εθαξκνγή Αζύξκαηα ζπζηήκαηα πξόζβαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ηνπηθώλ δηθηύωλ 

ξαδηνεπηθνηλωληώλ (WAS/RLAN).  

Σηε δώλε ζπρλνηήηωλ 5150-5350 MHz ε ρξήζε 

πεξηνξίδεηαη ζε εζωηεξηθό ρώξν 

4 Δηαπινπνίεζε / δηακόξθωζε Δελ θαζνξίδεηαη δηαπόζηαζε θαλαιηώλ – Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλνιηθή αλαθεξόκελε δώλε 

ξαδηνζπρλνηήηωλ  

5 Μέγηζην όξην ηζρύνο εθπνκπήο 
5150–5350 MHz 

Μέγηζηε κέζε e.i.r.p.
1, 2

200 

mW 

5470–5725 MHz Μέγηζηε κέζε e.i.r.p. 1 W
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17,1–17,3 GHz 100 mW e.i.r.p
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57-66 GHz 

40 dBm e.i.r.p θαη 13 

dBm/MHz e.i.r.p  ππθλόηεηα 

(ε ρξήζε πεξηνξίδεηαη ζε 

εζωηεξηθό ρώξν) 

25 dBm e.i.r.p θαη ππθλόηεηα -

2 dBm/MHz e.i.r.p (δελ 

επηηξέπνληαη ζηαζεξέο 

εγθαηαζηάζεηο ζε εμωηεξηθνύο 

ρώξνπο)  

6 Καλόλεο θαηνρήο δηαύινπ Καλέλαο πεξηνξηζκόο ωο πξνο ηνλ θύθιν δξάζεο  

7 Ακθίδξνκε επηθνηλωλία / 

δηαρωξηζκόο 

 

8 Καζεζηώο αδεηνδόηεζεο Eμαίξεζε από αηνκηθή αδεηνδόηεζε  

9 Πξόζζεηεο βαζηθέο απαηηήζεηο Η ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ππόθεηηαη ζηηο εμήο 

πξνϋπνζέζεηο: 

(1) Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα πξνθαιεί επηδήκηα 

παξεκβνιή θαη 

(2) ζε πεξίπηωζε πνπ ε ζπζθεπή ππόθεηηαη αθόκε θαη 

ζε παξεκβνιή πνπ πξνθαιεί αλεπηζύκεηεο ιεηηνπξγίεο, 

δελ κπνξεί λα δεηεζεί πξνζηαζία από ηελ παξεκβνιή 

                                                
1 Η κέζε e.i.r.p. αλαθέξεηαη ζηελ e.i.r.p κεζνζηαζκηζκέλε ζηε ξηπή εθπνκπήο ζηελ 

πςειόηεξε ζέζε ξύζκηζεο ηζρύνο. 
2 Η κέγηζηε κέζε ππθλόηεηα e.i.r.p. πεξηνξίδεηαη ζε 10 mW/MHz ζε νπνηαδήπνηε δώλε ηνπ 1 

MHz. 
3 Η κέγηζηε κέζε ππθλόηεηα e.i.r.p. πεξηνξίδεηαη ζε 50 mW/MHz ζε θάζε δώλε ηνπ 1 MHz. 
4 Αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγό ηζνηξνπηθά αθηηλνβνινύκελε ηζρύ πεξηβάιινπζαο θνξπθήο.  



Πιεξνθνξηαθέο (10–13) 

10 Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκό ζπρλνηήηωλ 

 

11 Παξαπνκπέο ΕΝ 301 893
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12 Παξαηεξήζεηο Η ιεηηνπξγία επηηξέπεηαη ζε εθαξκνγή ηεο 

παξαπνκπήο Ε46 ηνπ ΕΚΚΖΣ θαη ηελ απόθαζε ηεο 

Επηηξνπήο 2009/381/ΕΚ 

13 Αξηζκόο θνηλνπνίεζεο  

 

 

                                                
5 Τα WAS/RLAN πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο δώλεο ησλ 5250-5350 MHz θαη 5470-5725 MHz 
ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο κεηξηαζκνύ πνπ παξέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνζηαζία κε ηηο 

απαηηήζεηο αλίρλεπζεο, επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη απόθξηζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην EN 
301 893, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπκβαηή επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία κε ζπζηήκαηα 

ξαδηνθαζνξηζκνύ. Με ηηο ελ ιόγσ ηερληθέο κεηξηαζκνύ επηηπγράλνληαη ίζεο πηζαλόηεηεο 

επηινγήο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνύ γηα όια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη, 
θαηά κέζν όξν, ηελ ζρεδόλ νκνηόκνξθε δηαζπνξά θόξησζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο. 


