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Велика частина мереж LTE працює в парному спектрі в режимі FDD 

(Frequency Division Duplex) [1] – частотний режим рознесення вхідного і 

вихідного каналу, при якому прийом і передача сигналу відбуваються на 

різних частотах. На сьогодні мережі LTE TDD існують в 18 країнах світу, де 

вже розгорнуто 23 мережі LTE, які підтримують режим TDD (Time Division 

Duplex) [1, 2] – прийом і передача сигналу відбуваються на одній частоті, але 

з часовим розділенням. Така технологія найкраще підходить для додатків, що 

мають несиметричний трафік. 

Всього під технологію LTE виділено понад 40 частотних діапазонів, при 

цьому використання спектра [3, 6] для LTE має регіональні особливості. В 

США найбільш популярними є діапазони 700 МГц (band 13 та band 17) та 

AWS (AWS band – Advanced Wireless Services band) – парні частоти в 

діапазонах 1710-1755 МГц (канали прийому) (поєднання діапазонів 1,7 ГГц / 

2,1 ГГц), в Європейських країнах - діапазони 1800 МГц (band 3) і 2600 МГц 

(band 7) [4, 9], в перспективі – 800 МГц (band 20). В Японії перші запуски 

LTE відбулися в діапазоні 800 МГц / 850 МГц; 1,5 ГГц; 1,7 ГГц і 2,1 ГГц (в 

залежності від оператора); також було виділено діапазон 700 МГц (стандарт 

APT700) для запуску майбутніх мереж LTE.  

Переформатування частот GSM для їх використання в мережах LTE, 

особливо в діапазоні 1800 МГц, а в деяких випадках в – 900 МГц важливе 

питання при розгортанні таких мереж. При цьому більшість регуляторів 

схвалює технологічно нейтральний підхід, при якому оператори можуть 

використовувати наявні у них частоти незалежно від конкретної технології.  

На сьогодні найбільш поширеним в світі діапазоном залишається 1800 

МГц (band 3) [5, 8] – його використовують велика кількість комерційних 

мереж LTE FDD. Також активно використовуються діапазони 2,6 ГГц (band 7) 

і 800 МГц (band 20). Розвиток LTE на частоті 1800 МГц у середньому на 60% 

економічніше, ніж будівництво мереж в інших високочастотних діапазонах.  
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