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Su nuoroda į RRT paskelbtą „Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz
ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo“ projekto viešą konsultaciją, norėtume pateikti
pasiūlymą peržiūrėti ir galimai papildyti šio aprašo III skyriaus 21 straipsnį:

Norėtume pažymėti, kad ETSI TS 122 261 (naujausia galiojanti versija 16.13.0, publikuota 2020-11)
nustato labai aukštus techninius telekomunikacinio tinklo serviso kokybės reikalavimus eV2X tipo
paslaugoms ir ITS infrastruktūros palaikymui, kaip parodyta žemiau pateiktose šio ETSI dokumento
ištraukose:

Kai kurie šiose lentelėse pateikti suminiai vartotojų tankio, ir atitinkamai duomenų srauto tankio
skaičiai yra išvesti priimant iki dešimties eismo juostų greitkelių sankirtas, todėl galėtų būti sumažinti
„Via Baltika“ magistralės realaus konteksto sąlygomis.
Visgi jau vien reikalavimas suteikti 50 Mbps (DL) patiriamą duomenų pralaidą vartotojams eismo
kamščio scenarijumi pirmuoju atveju ar 10 Mbps su 99.9999% prieinamumu techniniam ITS ryšiui
antruoju atveju yra ypač aukšti reikalavimai, kuriuos gali būti labai sudėtinga, ar apskritai neįmanoma
įgyvendinti vienam operatoriui, ypač gavusiam leidimą tik 2x5 MHz radijo dažnių blokui 700 MHz
juostoje.
Taip pat, žvelgiant į šias lenteles bei į ETSI TS 122 261 6.20.2 str. įtrauktą referavimo būdu 3GPP
normatyvinį dokumentą 3GPP TS 22.186, galima teigti, kad savivaldžių transporto priemonių
taikomasis scenarijus yra tik vienas iš galimų 5G taikymo keliuose scenarijų.
Atsižvelgiant į visa tai rekomenduotume išplėsti šiame straipsnyje minimų išmaniųjų transporto
sprendimų ratą bei, tuo pačiu, atverti operatoriams galimybę patenkinti šiuos reikalavimus kažkokios
bendros jungtinės veiklos principu. Todėl siūlytume pakeisti 21 str. pvz. tokia formuluote:
21. Leidimų turėtojai, veikdami atskirai ar konsorciumo pagrindu, privalo ne vėliau kaip iki 2025 m.
gruodžio 31 d. pagal Europos telekomunikacijų standartų instituto (angl. European
Telecommunications Standards Institute, ETSI) standartus (pavyzdžiui ETSI TS 122 261 V16.1312.0 ar
vėlesnes versijas) „Via Baltica“ transporto koridoriuje įdiegti 5G ryšio sprendimus, kad būtų galima
tiekti išmaniųjų transporto sistemų (angl. Cooperative Connected Automated Mobility/Intelligent
Transport Systems) sprendimus, pvz. testuoti ir naudoti savivaldes transporto priemones ir pan.

Ačiū už dėmesį mūsų pasiūlymui.
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