200 MHz - propozycja CBA dla FCC, mająca na celu zmianę przeznaczenia pasma w Stanach Zjednoczonych i wdrożenie usług 5G
Zakładając pełną akceptację propozycji CBA, oczyszczanie pasma zajmie od 18 do 36 miesięcy
od momentu wydania finalnej regulacji FCC
Członkowie konsorcjum CBA: Intelsat (NYSE: I), SES (Euronext Paris: SESG), Eutelsat (Euronext
Paris: ETL) i Telesat zapewniaj ą dotychczasowych klientów o całkowitej ochronie obecnych usług
nadawczych.
Waszyngton, 22 października 2018 - Konsorcjum C-Band Alliance (CBA) ogłasza, iż nawet do
200 MHz pasma środkowego (downlink pasma C) może zostać oczyszczone, w zależności od zapotrzebowania, według zaktualizowanej propozycji dla FCC, mającej otworzyć nowe pasmo dla
wdrożenia bezprzewodowych usług 5G, chroniąc zarazem jego dotychczasowych użytkowników.
Nowa propozycja zostanie skomentowana w planowanym przez FCC na 29 października zawiadomieniu o proponowanej regulacji (NPRM). W porównaniu do początkowej propozycji złożonej przez
Intelsat i SES, nowa zwiększa objętość pasma, które może być dostępne dla naziemnych usług 5G
aż o 80%.
Jako jednostka umożliwiająca bezpieczny i wydajny proces oczyszczania pasma C, a zarazem
zmianę jego przeznaczenia, konsorcjum CBA to wiodący operatorzy usług satelitarnych na rynku
amerykańskim - Intelsat, SES, Eutelsat i Telesat. Ich propozycja jest jedyn ą na rynku, która balansuje potrzeby zwi ązane z ochron ą obecnych użytkowników pasma C, włączaj ąc dystrybucję programów do ponad 100 mln amerykańskich odbiorców, z siln ą potrzeb ą interesu publicznego, zwi ązaną z szybkim wdrożeniem usług 5G w Stanach Zjednoczonych, w zakresie publicznych i prywatnych usług mediowych i transmisji danych.
Niniejsze oświadczenie umożliwia członkom konsorcjum szczegółowe zaplanowanie tego skomplikowanego procesu, na jaki składaj ą się: przeniesienie obecnych klientów na inne częstotliwości,
możliwe dzięki nowej pojemno ści satelitarnej i innowacyjnym rozwi ązaniom technologicznym, rozlokowanie nowej infrastruktury naziemnej, a także zmodyfikowanie obecnej, w kluczowych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Zmiana przeznaczenia nawet 200 MHz pasma C zależna jest od wielu czynników, których pomy ślność na tym etapie nie może zostać zagwarantowana. S ą to między innymi: ostateczna regulacja
FCC, która akceptuje propozycję rynkow ą CBA; a także zadowalająca sytuacja rynkowa z potencjalnymi użytkownikami naziemnych usług 5G, świadczonych za pomoc ą ponownie wykorzystanego pasma.

O C-Band Alliance
C-Band Alliance, CBA, to organizacja utworzona przez Intelsat, SES, Eutelsat i Telesat, skoncentrowana na bezpiecz nym i wydajnym oczyszczeniu, a następnie ponownym wykorzystaniu pasma C, wspierająca amerykański rynek jako lidera we wprowadzaniu innowacyjnych usług 5G. Wdrażając przełomową propozycję rynkową, mającą na celu oczyszczenie pasma, CBA zajmie się również ochroną jakości i wiarygodności dotychczasowych usług w pasmie C, zapewniając ich odbiorcom pewność i niezakłócone działanie.
Więcej informacji na: www.C-BandAlliance.com
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