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oEtz+,zs-2g,s cHz RADTJo DAZNTU Juosros NAuDoJrMo ATErrrEs ILANU

Atsakydami i 2019 12 13 RySiq reguliavimo tarnybos kvietimq elektroniniq ry5iq rinkos dalyviams ir

kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti savo nuomonq d6l naujos kartos antZeminio judriojo radijo ry5io

(5G) diegimo Lietuvoje ir 24,25-29,5 GHz radijo dainiq juostos naudojimo ateities planq teikiame savo

atsakymus i uZduotus klausimus:

1. Pra5ome pasakyti savo nuomonq d6l jEsq poreikiq ir planq naudoti 24,25-27,5 GHz

radijo dainiq juostq naujos kaftos antieminio judriojo radijo ry5io (5G) tinkluose. Kokia

j0sq vizija d6l radijo dainiq (kanalq) naudojimo (iskaitant, bet neapsiribojant tokiais

klausimais): a) nuo kada gali kilti 5is poreikis, b) kokiu mastu: regioniniu, nacionaliniu,

c) kokios biitq bendro naudojimo tarp operatoriq sqlygos, d) koks maksimalus juostos

plotis tektq operatoriui, e) kaip vyktq nelicencijuotas radijo dainir; naudojimas pastatq

viduje, ir pana5iai.

Musq bendrove mano, kad realus poreikis naudoti milimetrinio diapazono daZnius judriajam

rySiui Lietuvoje turdtq kilti tiktai po to, kai 5G judriojo tinklams bus iSsemtos galimybds pletotis

Zemesniuose dainiq ruoZuose (t.y. 694-794 MHz ir 3,4-3,8 GHz), kurie ddl savo sklidimo savybiq

labiau tinka judriajam ry5iui. Poreikis naudoti 24,25-29,5 GHz radijo daZniq juostq judriajam ry5iui

galetq atsirasti 2027 metais tokiose masinio susib[rimo vietose (hot spot) kaip stadionai, dideles

koncertq sales, aerouostai ir pan,, toddl m0sq nuomone tai bUtq regioninio masto poreikiai.

AtsiZvelgiant i 5G irangos gamintojq specifikacijas, siUlome vienam operatoriui skirti maksimaliai iki

400 MHz juostos plodio. Siekiant kuo efektyviau naudoti 5i daZniq diapazonq judriajam ry5iui b0tq

tikslinga tarp operatoriq tai$1ti paZangiausias daZniq dalinimosi technologijas (LSA - licenced shared

aceess), o pastatq viduje leisti naudoti 5i daZniq ruoZq be atskiro leidimo arba supaprastinto leidimo

iSdavimo tvarka.

2. Koks poreikis bEtq vystyti palydovinius tinklus 2425-27F GHz radijo dainiq juostoje?

PraSome nurodyti galimas iem6s stoiiq vietas.

Nevystome palydovinio ry5io tinklq, tod6l nematome tokio poreikio,

3. PraSome pasakyti savo nuomonq d6l galimybiq naudoti 27,5-29,5 GHz radijo dainiq
juostq naujos kaftos antieminio judriojo radijo ryiio (5c) tinkluose.
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Prognozuojama, kad ateityje poreikis Sioje dainiq juostoje 5G tinklq vystymui gali iSaugti, be to

Azijos ir Amerikos rinkoje 5G tinklams planuojama naudoti 26,5 - 29,5 GHz daZniq juostq ir jau vykta

real[]s 5G tinklq bandymaiSiame daZniq ruoZe. Del 5iq prieZasdiq 27,5-29,5 GHz daZniq juosta atrodo ne

maZiau patraukli, o gal netgi ir patrauklesne nei 24,5- 26,5 GHz juosta 5G tinklams vystyti.

Koks poreikis bEtq vystyti palydovinius tinklus 27,5-29,5 GHz radijo dainiq juostoje,

atsiivelgiant i EGC sprendimq (05)01? PraSome nurodyti galimas iem6s stoiiq vietas.

Nevystome palydovinio ry5io tinklq, todel nematome tokio poreikio.

Lietuvoje Siuo metu 24,5-26,5 GHz juostoje veikia trijq imoniq vieSieji belaidds

plaEiajuostds prieigos ,,taikas-daug ta5kq" tinklai. Pra5ome praneiti apie tokiq tinklq
eksploatacijos terminus ir galim4 5iq tinklq iSjungimq bei radijo daZniq juostos atiaisvinimq

naujos kaftos antieminio judriojo radijo ry5io (5G) tinklams?

Musq bendrov€s verslo planuose numatyta eksploatuoti vie5uosius belaides pladiajuostds

prieigos ,,ta5kas-daug ta5kq" tinklus 24,5-26,5 GHz juostoje ne trumpiau nei iki suteiktq leidimq

pabaigos t.y, 2026 metq. Paiym€tina, kad Sis daZniq ruoZas ir naujos kartos 5G technologija

milimetriniq bangq diapazone visame pasaulyje pozicionuojamas ne tiktai antZeminio judriojo radijo

ry5io paslaugoms, bet ir teikti pladiajuostds fiksuotos beviel6s prieigos prieigos paslaugas (5G Fixed

Wireles Access). Naujos kartos technologija ir O2O (outdoor to outdoor) ry5io budas, kai bazind stotis ir

vartotojo terminalas irengiami lauko sqlygomis tiesioginio arba beveik tiesioginio matumo zonoje leidZia

maksimaliai efektyviai panaudoti 5i daZniq ruolq, suteikiant galutiniam klientui Sviesolaidinei linijai

analogiSkos kokybes paslaugas dar vadinamas ,,Wireless Fibef'. Prognozuojama, kad Sios fiksuoto

bevielio ry5io paslaugos atsinaujinus technologijai tures didelq paklausq priemiesdiuose ir kaimiSkose

vietovdse, kur sudetinga ir brangu aWesti Sviesolaidi iki pat namo, tadiau poreikis didelei paslaugq

spaftai egzistuoja.

Paiymdtina, kad fiksuoto ir judriojo ry5io paslaugos remiasi skirtingomis paradigmomis: t.y.

fiksuoto ry5io atveju klientas tikisi paslaugos greitaveikos, kuri jam parduota neapribojant perduotq

duomenq kiekio, tuo tarpu judriojo ry5io aUeju klientui parduodamas fiksuotas perduotq duomenq

kiekis su neapibreZta (kintandia) paslaugq greitaveika. Skirtingos fiksuoto ir judriojo ry5io paradigmos

sqlygoja ir skirtingus tinklo utilizacijos lygius ypad didZiausiu tinklo apkrovos metu, Sios aplinkybes

suponuoja, kad tikslinga dali 24,25-27,5 GHz spektro ir toliau naudoti fiksuotam ry5iui uitikrinant

fiksuoto bevielio ry5io paslaugq tqstinumq ir apsaugq nuo judriojo ry5io paslaugq poveikio, kuriam

tikslinga atskirti kitq dali Sios daZniq juostos.

Pritariame RySiq reguliavimo tarnybos pasiUlymui del 5G tinklui skiriamos daZniq juostos (26,3-

27,5 GHz) ir padalinimo i blokus bei tikimds, kad aukidiau pamineti atsakymai padds Tarnybai surasti

efektyviausi424,25-29,5 GHz daZniq juostos panaudojimo budq suderinant visq rinkos dalyviq interesus

ir paruoStivisiems priimtinq daZniq planq.
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