








Bilag 1: Tekniske betingelser for anvendelse af 
frekvenser i frekvensbåndene 801-821 MHz og 842-862 
MHz 

Uønsket udstråling under 790 MHz 

Der gælder følgende krav til uønsket udstråling:  

Frekvensbånd Maximum gennemsnitlig out-of-block EIRP (målt over 8 MHz) 

782-790 MHz 22 dBm 

470-782 MHz -47,5 dBm 

Tabel 1. Out-of-block komponent  

Uønsket udstråling i frekvensbåndene 790-801 og 821-862 MHz 

I frekvensbåndet 790-801 MHz og frekvensbåndet 821-862 MHz gælder der følgende 

krav til uønsket udstråling: 

Frekvensbånd Maximum gennemsnitlig out-of-block EIRP 

Guard Band 790 MHz til 791 MHz +17,4 dBm/MHz 

FDD1 Downlink (791 MHz til 796 MHz) +18 dBm/(5 MHz) 

FDD2 Downlink (796 MHz til 801 MHz) +22 dBm/(5 MHz) 

Duplex gap 821 MHz til 832 MHz +15 dBm/MHz 

FDD Uplink 832 MHz til 862 MHz  -49,5 dBm/(5 MHz) 

Tabel 2. Out-of-block krav for 801-821 MHz i den øvrige del af frekvensbåndet 790-862 MHz 

Sendeeffekt (EIRP) i frekvensbåndet 801-821 MHz 

Der må maksimalt anvendes en sendeffekt (EIRP) på 61 dBm/5 MHz. 
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Beregningsmetode af effektbegrænsninger for FDD og TDD basisstationer med 

flere antenner 

Hvor indgangssignalerne til forskellige antenner er ukorrelerede, skal den højest 

gennemsnitlige EIRP beregnes som summen af EIRP for hver enkelt antenne. Dette 

gælder for MIMO anvendt til at udnytte sendediversitet og ”antenna combining” (hvor 

forskellige sendekanaler anvender forskellige grene af et antennediversitetssystem). 

Hvor indgangssignalerne til forskellige antenner eller antenneelementer er korrelerede, 

skal den højest gennemsnitlige EIRP beregnes som følger: 

  EIRPeffektiv =  Pnom (dBm) + 10 log 180/  + 10 log 360/  
 
Hvor: 
 

 Pnom er summen af de nominelle maksimale effekter fra senderen, der føder 
hvert antenneelement, målt på antenneportene. 
 
 er -3 dB af åbningsvinklen af antennerne i det vertikale plan (hvis 

åbningsvinklen kan variere, skal den mindste værdi anvendes). 
 

 er vinklen i det horisontale plan for, hvor antennerne har til hensigt at skabe 
dækning (for eksempel er vinklen 90°1 i et antennesystem, der har til hensigt at 
skabe 360° dækning med fire antenner). 

  

 

                                                

1 Dette gælder for adaptive antenner med variabel åbningsvinkel, hvor den udstrålede effekt fra antennerne gennemsnitligt over tid er 

spredt jævnt over det område, den har til hensigt at betjene (hvis dette ikke er tilfældet, skal beregningsmetoden for antenner, der ikke er 

korreleret, anvendes). 








































