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Úvod
©irokopásmové systémy rádiového přenosu dat jsou urychleně zaváděny do různých obchodních a
průmyslových aplikací a technologie využívaná těmito systémy se stále rozvíjí.

Tuto normu lze použít pro posuzování funkce zařízení. Funkce zařízení předložených k typovému
zkoušení má být reprezentativní pro funkci odpovídajícího výrobního modelu. Pro zamezení jakékoliv
nejednoznačnosti při uvedeném posuzování obsahuje tato norma pokyny pro předkládání zařízení k
požadovanému typovému zkoušení (kapitola 4), podmínky zkoušek (kapitola 6) a metody měření
(kapitola 7).

Uvažuje se o zahrnutí požadavků na víceúčelová rádiová zařízení do této normy, ale v současnosti



technické úvahy stále pokračují. Po dokončení této práce bude norma za účelem zahrnutí těchto
požadavků revidována.

ETSI uvažuje o tom, doporučit CEPT, aby požadavek na minimální celkovou bitovou rychlost (250
kbit/s) byl vyňat z Doporučení CEPT 70-03 (příloha 3) [1]. Pokud se CEPT tak rozhodne, bude tato
norma revidována s ohledem na toto rozhodnutí.
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1 Rozsah platnosti
Tato norma zahrnuje zařízení uvedená v Doporučení CEPT/ERC 70-03 (příloha 3) [1]. Tato norma
zahrnuje minimální technické vlastnosti rádiových zařízení pro přenos dat s následujícími technickými
parametry:

-      techniky širokopásmové vysokofrekvenční modulace;

-      celkové bitové rychlosti vyšší než 250 kbit/s;

-      provoz v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 2,4 GHz až 2,4835 GHz;

-      efektivní vyzařovaný výkon do -10 dBW (100 mW);

-      hustota výkonu do -10 dBW (100 mW) na 100 kHz pro modulaci s kmitočtovými skoky;

-      hustota výkonu do -20 dBW (10 mW) na 1 MHz pro jiné druhy modulace s rozprostřeným
spektrem.

Tato norma se týká pouze sestav vysílač/přijímač, vysílačů a přijímačů zařízení předložených ke
zkoušení, včetně takových technologií, jako je IEEE 802.11 [5] a HomeRF ä.

Zařízení předložená ke zkoušení lze použít v pevných, pohyblivých nebo přenosných aplikacích, např.:

-      samostatná rádiová zařízení s vlastními řídicími opatřeními nebo bez nich;

-      zásuvná rádiová zařízení určená k použití s různými hostitelskými systémy nebo v nich
zabudovaná, např. osobní počítače, ruční koncová zařízení atd.;

-      zásuvná rádiová zařízení určená k použití v kombinovaných zařízení, např. modemy opatřené
kabelem, nástavná přídavná zařízení, přístupové body, atd.;

-      kombinovaná zařízení nebo kombinace zásuvného rádiového zařízení a specifického typu
hostitelského zařízení.

Zařízení mohou být opatřena vestavěnou anténou a/nebo anténními konektory.

Doporučení CEPT/ERC 70-03 (příloha 3) [1] určuje meze celkového výkonu a hustoty výkonu pro
systémy používající modulaci s rozprostřeným spektrem spolu s minimální celkovou bitovou rychlostí
250 kbit/s. Doporučení neřeší podrobnosti těchto modulačních technik. Proto tato norma nezahrnuje
návrh nebo provoz zkoušených zařízení, ale popisuje společnou sestavu měření, použitelných pro
různé typy těchto zařízení, včetně těch, která využívají modulaci s rozprostřeným spektrem s



kmitočtovými skoky (FHSS) a modulaci s rozprostřeným spektrem s přímou posloupností (DSSS).

Doporučení CEPT/ERC 70-03 (příloha 3) [1] specifikuje, která modulace s rozprostřeným spektrem se
použije, a uvádí hodnoty hustoty výkonu pro modulaci FHSS a DSSS. Tato norma specifikuje takové
minimální technické parametry modulace FHSS, že je možno ji jasně odlišit od jiných typů modulace,
včetně modulace DSSS.

Tato norma popisuje měření pro rozsah (rozsahy) provozních kmitočtů, efektivní vyzařovaný výkon a
hustotu výkonu, rovněž i pro rušivé emise vysílačů a přijímačů.

Metody měření byly pokud možno převzaty z TR 100 027 [2].

Tato norma specifikuje vlastnosti zkušebního stanoviště, podmínky zkoušek, kalibraci zařízení a
metody měření.

Tato norma je všeobecnou normou, která může být nahrazena specifickými normami zahrnujícími
specifické aplikace.

Pro zařízení, která jsou určena pro připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) a/nebo k jiným
veřejným datovým sítím (PDN), lze požadovat i další normy nebo specifikace.

2 Normativní odkazy
Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této
normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.),
nebo nedatované.
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·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]        Doporučení CEPT 70-03 (příloha 3) Vztahuje se k používání zařízení s krátkým dosahem
(SRD)

(Relating to the use of Short Range Devices (SRD))

[2]        ETSI TR 100 027 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Metody
měření soukromých pohyblivých rádiových zařízení

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Methods of measurement
for private mobile radio equipment)

[3]        ETSI TR 100 028-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);



Nejistoty měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení; Část 1
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