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ITU – vízió

IMT-2020:

IMT-2030:

ITU-T SG13 által létrehozott Focus Group Network-2030 (2018-2020): a 2030 utáni hálózati képességek 

(nem rádiós) tanulmányozása (“White Paper: “Network 2030 – A Blueprint of Technology, Applications and Market 

Drivers Towards the Year 2030 and Beyond” (May 2019)”)

ITU-R WP 5D:

2021: rádiós szempontok vizsgálatainak megkezdése
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ITU-R WP5D – IMT-2030 vízió
- az IMT-2030 általános célkitűzéseit és fejlődési szempontjait tartalmazó ajánlás kidolgozásának megkezdése 

- Recommendation “IMT Vision for 2030 and beyond”

- műszaki jelentések  kidolgozásának megkezdése
o technológiai kérdések (Report ITU-R M. [ IMT. FUTURE TECHNOLOGY TRENDS TOWARDS 2030 AND BEYOND] )
o 100 GHz feletti rendszerek, sávok jellemzői (ITU-R M. [ IMT. ABOVE 100 GHZ] )

- 2022. Június IMT-2030 Workshop (“IMT vision for 2030 and beyond”)

Forrás: IDU-R WP5D#37Report
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EU szabályozás

- Jelenleg az 5G cselekvési terv végrehajtása:
• 5G cselekvési terv: 8 intézkedést tartalmazó cselekvési terv (pl. 2020- kereskedelmi 5G elindulása, 

2025: a városokban és főbb útvonalak mentén folyamatos 5G, „pionír sávok” használata)

• 5G-re alkalmas sávok harmonizált szabályozásának folytatása (pl. 42 GHz, 900/1800 MHz)

- RSPG szakvelemények (2021. június): 

A szélessávú vezetéknélküli hálózatok további spektrumigényeire  és a gyors elterjedésének 

elősegítésére

• elsősorban a „mid-band” helyi célú spektrum szükségessége - 3,8-4,2 GHz vizsgálatára mandátum

• 57-71 GHz sáv SRD alapú használata (66-71 GHz 5G sáv)

• Különböző engedélyezési típusok mérlegelése az innováció és új technológiák elősegítésére

• mm sávokban helyi hálózatok lehetősége

Rádióspektrumpolitika programról

• 6G kutatás és fejlesztés aktív támogatása

• EU szintű harmonizált spektrum biztosítása (beleértve a FWA és backhauling felhasználást is)

• Rugalmas szabályozás, megosztott spektrumhasználat elősegítése
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CEPT – műszaki feltételek

• Mobil (MFCN) sávokra vonatkozó ECC határozatok felülvizsgálata 5G alkalmasság szempontjából –

technológiasemlegesség 

• Flexibilis duplex lehetősége az FDD sávokban (SDL, SUL)

• Csatornaelrendezés

• Azonos sávú és szomszédos sávú zavartatás kérdése (aktív antenna használata is)

• Nemzetközi koordináció műszaki feltételei

• Szinkronizáció kérdése

• Európára harmonizált műszaki feltételek kidolgozása a mm sávokra (WRC-19 sávok)

• Engedélyezési szabályok tanulmányozása a 24 GHz feletti sávokban (pl. engedélymentesség, 

együttélési szabályok az SRD-vel stb.)

• 2300-2400 MHz 5G használat lehetősége (nincs EU végrehajtási határozat, de nemzeti alapon 

használható)

CEPT feladatterv (ECC Roadmap) alapján:
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6G spektrumigények – adatsebesség és lefedettség

Frekvencitartomány Technológia Sávok

„Low-band”  

(1 GHz alatt)

2G / 3G / 4G / 5G  / 6G? WRC-15 (700 MHz) 

800 MHz, 900 MHz)

WRC-23: 470-960 MHz vizsgálata

„Mid-band” 

(1GHz – 6/7 GHz között)

2G / 3G / 4G / 5G / 6G? WRC-15 (1500 MHz, 3400-3800 MHz)

1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

WRC-23: 6425-7125 MHz vizsgálata

„High-band”

24 GHz felett

5G/ 6G? WRC-19: 26 GHz, 42 GHz, 66-71 GHz globálisan

100 GHz felett/THz 6G? ?

• „multiband” felhasználás, alacsony frekvenciák továbbra is fontosak a területi fedés biztosítása céljából,

• különböző sávok együttes használata, a szolgáltatásnak megfelelő sávok kiválasztása, vivőegyesítés

• rugalmas spektrumhozzáférés: FDD, HDD, DL, UL szükség szerinti használata(SDL, SUL), 

• forgalomnak megfelelő dinamikus spektrumhasználat

• engedélyköteles és engedélymentes sávok együttes használata

• különféle lefedettségi igények (területi, hotspot)  kezelése
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- meglévő és új sávok együttes használatának lehetősége (átmenet szabályozása, frekvenciaátrendezések,

korlátozás minimalizálása)

- a magasabb frekvenciasávok használata (100 GHz és e felett) – új módszerek, technikák

- nemzetközi vizsgálatok, paraméterek meghatározása,  megfelelő sávok kiválasztása (WRC-23 és WRC-27

napirendjén a 231, 5-252 GHz- EESS,  231, 5-275 /  275-700 GHz – rádiólokáció)

- rugalmas spektrumhasználat – adatbázisok, intelligens technológia, szabályozás

- engedélyezési kérdések – egyedi engedélyezés vs. engedélymentes, másodlagos kereskedelem

- zavarmentesség, hatékony felhasználás földrajzi szeparáció, szinkronizáció (országon belül,

határövezetben)

- … és további kérdések: biztonság, adatvédelem,  stb.

Kihívások
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