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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce pojednává o vývojových stupních (Releases) sítí třetí generace UMTS. Vy-

světluje dílčí vylepšení od Release 99 k Release 5 a Release 6 vedoucí ke zlepšení kvalitativ-

ních parametrů především mobilních datových přenosů.  

V praktické části jsou proměřeny kvalitativní parametry všech sítí třetí generace do-

stupných na území České republiky: UMTS, HSDPA, CDMA 1xEV-DO Rev.0 i Rev.A a 

UMTS-TDD. Měřením byly zjištěny reálně dosažitelné rychlosti přenosu dat k i od uživatele, 

doba odezvy, kvalita VoIP hovorů spolu s rozptylem doručování paketů a ztrátovostí a schop-

nost sítě přenášet videohovory o různých datových tocích. V rámci každé sítě byly zhodnoce-

ny i další aspekty, především pokrytí a dostupnost koncových terminálů. Práci doplňuje labo-

ratorní úloha zaměřená na praktické srovnání základních parametrů datových přenosů v sítích 

druhé a třetí generace. 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Sítě třetí generace, mobilní datové přenosy, UMTS, HSDPA, CDMA 1xEV-DO, UMTS-

TDD, VoIP, O2, T-Mobile, U:fon, Vodafone. 

 
 
 
 
ABSTRACT 
  
The work deals with the developmental stages (Releases) of the third generation UMTS net-

works. It explains a partial improvement from Release 99 to Release 5 and Release 6 to im-

prove the quality parameters of a mobile data transmission.  

In the practical part, there are measured qualitative parameters of the third generation 

networks that are available in the Czech Republic: UMTS, HSDPA, CDMA 1xEV-DO Rev.0 

and Rev.A and UMTS-TDD. The measurements give reasonably achievable data rates in both 

directions (downlink & uplunk), a response time, quality of VoIP calls, a dispersion, a data-

loss and an ability to transmit video with different data flows. The other aspects especially an 

availability of coverage and end-user terminals have been assessed wihin the each network. 

The work is supplemeted with a laboratory, which is focused on a practical comparison of the 

basic parameters of data transmissions of 2G and 3G networks. 

 
KEY WORDS 
Third generation cell networks, Data transfers in cell networks, UMTS, HSDPA, CDMA 

1xEV-DO, UMTS-TDD, VoIP, O2, T-Mobile, U:fon, Vodafone. 
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ÚVOD 

Stále více uživatelů mobilních sítí obrací svůj zájem k datovým službám. Díky nedostatečné 

nabídce kvalitního připojení prostřednictvím tradičních poskytovatelů připojení k internetu 

vznikly na území České republiky ryze datové sítě pro mobilní připojení: jmenujme síť 

CDMA 1xEV-DO společnosti O2 (v době spuštění Eurotel), která byla v naší zemi vůbec prv-

ní spuštěnou sítí třetí generace. Konkurenční T-Mobile odpověděl sítí UMTS-TDD s marke-

tingovým názvem Internet 4G a také nový operátor U:Fon provozuje vedle hlasové sítě 

CDMA 1xRTT i ryze datovou síť na shodné technologii jako O2, tedy CDMA 1xEV-DO. 

Mobilní datové přenosy v těchto sítích tak mohou být využívány pouze se specializovaným 

modemem a ve spolupráci s notebookem nebo osobním počítačem. 

Jediným, široce podporovaným systémem sítí třetí generace v běžných mobilních tele-

fonech zůstává UMTS. Z pohledu mobilních datových přenosů však UMTS v praxi nepřines-

lo dostatečné zkvalitnění parametrů, zvláště ve srovnání s technologií EDGE vylepšující da-

tové přenosy v sítích GSM. Pouze nevýrazné zvýšení přenosových rychlostí hrubě 

kontrastovalo s vysokými náklady na koupi licencí a vybudování zcela nové rádiové přístupo-

vé sítě. Právě tento problém vyřešil nástup standardů HSDPA (High Speed Downlink Packet 

Access) a později HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), souhrnně označované jako 

rodina standardů HSPA (High Speed Packet Access).  

V současné době jsme svědky prudkého rozmachu mobilních terminálů, jejichž funkč-

nost hodnota z velké části závisí právě na mobilních datových přenosech. Neboli, taková zaří-

zení bez možnosti mobilních datových přenosů ztrácí na atraktivitě, a to především u mladých 

lidí, kteří jsou na datových službách (připojení k Internetu) silně závislí. Spolu s příchodem 

nových internetových aplikací a především služeb roste i požadavek na kvalitu parametrů 

mobilních datových přenosů v sítích třetí generace. Díky široké podpoře výrobců koncových 

zařízení se tak síť UMTS/HSPA stává velmi perspektivní. 

Diplomová práce se zabývá všemi rozdíly mezi sítí UMTS Release 99, Release 5 za-

hrnující HSDPA a Release 6 zahrnující HSUPA. Podrobně se věnuje změnám v rádiové pří-

stupové síti, páteřní síti i změnám na straně mobilního koncového zařízení. Praktická část 

doplňuje teoretické poznatky o praktická měření ve všech sítích třetí generace dostupných na 

území České republiky. Podrobnými měřeními byly zjištěny praktické schopnosti sítí z pohle-

du datových přenosů: přenosové rychlosti směrem k i od uživatele, doba odezvy, parametry 

pro provoz VoIP služeb včetně ztrátovosti a rozptylu paketů a vhodnost sítí pro přenosy videa 

s různou šířkou datových toků. Testy doplňuje přehled dalších charakteristik sítí, především 

pokrytí a dostupnost koncových terminálů. Klíčové parametry jsou v závěru srovnány. Práci 

doplňuje laboratorní úloha zaměřená na rozdíly mezi sítěmi druhé a třetí generace z pohledu 

datových přenosů a ověření teoretických poznatků měřením v praxi. 
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1 POČÁTKY VÝVOJE UMTS A HSDPA 

Počátky mobilních sítí třetí generace sahají až do roku 1988, kdy pod hlavičkou ITU (Inter-

national Telecommunication Union) vzniklo doporučení ITU IMT-2000. To stanovilo základní 

charakteristiky a vlastnosti mobilních sítí třetí generace. IMT-2000 však nepoložilo základy 

pouze síti UMTS, ale i řadě dalších více či méně odlišných sítí. 

V roce 1990 započal Evropský telekomunikační úřad (ETSI) standardizaci mobilní sítě 

třetí generace UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Na konci roku 1998 se 

USA, Evropa, Japonsko a Jižní Korea spojují a vytváří projekt 3GPP (3rd Generation Part-

nership Project), později se přidává i Čína. 

1.1 STANDARDIZACE HSPA V RÁMCI UMTS 

Systém UMTS procházel postupným vývojem. Konkrétní specifikace byly uváděny skupinou 

3GPP jako tzv. Releases. První, s označením Release 99 byl označen rokem vydání, následu-

jící byly číslovány postupně. Skupina 3GPP uznala roční frekvenci přinášení nových vydání 

jako příliš rychlou pro výraznější změny.  

 

Release 99 (prosinec 1999) 

� definice UTRAN, UTRA prozatím pouze typu FDD (FD-CDMA frekvenčně duplexní 

přenos) 

� zpětná kompatibilita a využití stávajících sítí GSM, definice nutných změn v páteřní 

síti 

 

Release 4 (duben 2001) 

� v rámci UTRA přidán časový duplex TDD (TD-CDMA) 

� přidána funkcionalita lokalizace polohy koncového uživatelského zařízení 

� definice IMS pro VoIP přenosy, příprava pro Release 5 

 

Release 5 (březen 2002) 

� specifikace HSDPA s rychlostí 10 Mbit/s  

� kompletní transportní protokol IP nahrazující CCS7 

� specifikace IMS - IP transport typu End-To-End 

� GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) 

� Definuje propojení UMTS a WLAn 

 

Release 6 (prosinec 2004) 

� specifikace High Speed Uplink Access (HSUPA) 

� druhá verze IMS 
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� spolupráce s WLAN 

� Multimedia Broadcast/Multicast služby 

 

Release 7 (prosinec 2007) 

� nasazení HSPA Evolved (HSPA+) 

� specifikace MIMO (Multiple Input - Multiple Output) - použití více antén 

� beamforming - formování vyzařovacích charakteristik anténních systémů 

  

Release 8 (prosinec 2008) 

� LTE využívající E-UTRA 

� All-IP Network 

 

Release 9 (v přípravě) 

• systém veřejného časného varování  

• podpora mobility mezi WiMAX a LTE 

• podpora mobility mezi WiMAX a UMTS 

• vylepšení priorit v multimediálních službách 

 

První specifikace HSPA, konkrétně verze HSDPA se objevuje v Release 5, na jaře roku 2002. 

Vývoj však započal již v březnu 2000. Dle pravidel 3GPP fóra mohl být vývoj nové technolo-

gie započat za podpory nejméně čtyř velkých společností. Těmi se staly Nokia a Motorola za 

výrobce a BT/Cellnet, T-Mobile a NTT DoCoMo za operátory. Zatímco UMTS-FDD 

(WCDMA-FDD) dosahuje v downlinku rychlosti 384 kbit/s, HSDPA v první verzi zvyšuje 

tuto rychlost na 1,8 Mb/s. V dalších fázích se počítá se zvýšením rychlosti na 3,6 Mb/s,  

7,2 Mb/s, výhledově dokonce až na 14,4 Mb/s. HSUPA je navržen v Release 6, a to s blíže 

nespecifikovanou rychlostí v rozmezí 1-2 Mb/s s postupným zrychlením na 3-4 Mb/s, 

s maximem 5,76 Mb/s.  

Připravovaný Release 7 specifikuje HSPA Evolved, někde označovaný také jako HSPA+. 

Využívá kombinace formování paprsku (beamforming) s MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) s výslednou maximální rychlostí až 42 Mb/s. Rychlost v uplinku by měla dosahovat 

až 11,5 Mb/s. V současné době se již hovoří o Release 8 přinášející další vývojový stupeň 

označovaný dříve jako HSOPA (High Speed OFDM Packet Access), nyní jako E-UTRA 

(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access). Jde o rádiovou přístupovou síť pro LTE (Long 

Term Evolution). Praktické testy této technologie již proběhly, přenosové rychlosti se pohybo-

valy v downlinku řádu desítek Mb/s při použití 20 MHz šířky frekvenčního pásma [8] [11].  
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1.2 POŽADAVKY NA ZLEPŠENÍ KLÍ ČOVÝCH PARAMETRŮ 

Stanovení hlavních přínosů bylo posuzováno z několika pohledů. Uživatelé požadovali výraz-

né zvýšení přenosové rychlosti a snížení doby odezvy, což by umožnilo aplikovat další služby 

v mobilních koncových zařízeních. Zároveň měla být zajištěna maximální konvergence služeb 

tak, aby mobilní terminál využíval vždy nejrychlejší technologii dostupnou v dané oblasti. A 

konečně, cena koncových zařízení s podporou HSPA by neměla být výrazně vyšší, než u mo-

delů bez podpory této technologie. 

 Při vývoji HSPA bylo dbáno také na požadavky mobilních operátorů. Vzhledem k již 

tak nemalým investicím do rádiové přístupové sítě WCDMA pro UMTS nebyli operátoři 

ochotni znovu investovat velké částky do nasazení technologie HSPA. Kritériem tedy bylo 

maximální využití současných prvků v rádiové přístupové síti a zvýšení kapacity přístupové 

sítě úměrné investovaným prostředkům. 

Při standardizaci HSPA byly stanoveny následující klíčové požadavky: 

• Přenosová rychlost: důraz na zvýšení maximální, průměrné i minimální zaručené 

přenosové rychlosti. 

• Zpoždění: nižší doba odezvy, která by umožnila využití služeb běžných u tradičních 

způsobů připojení (Vo-IP, videotelefonie, on-line hry). 

• Kapacita: vyšší kapacita uživatelů s lepší propustností a vyšší spektrální efektivita. 

• Pokrytí : vyšší přenosové rychlosti na větším území. 

1.3 NASAZENÍ HSPA V PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH WCDMA 

HSPA provádí úpravy rádiové přístupové sítě, v případě UMTS tedy změny WCDMA. Za-

chovává šířku frekvenčního pásma i použité frekvence, což je důležité pro zachování zpětné 

kompatibility nejen koncových zařízení, ale i prvků rádiové přístupové sítě. HSPA tedy vyu-

žívá všechny prvky nejen rádiové přístupové sítě, ale i datové větve páteřní sítě. 

Hlavní změnou prochází základnová stanice Node B. I zde původní WCDMA a HSPA 

sdílí stejný anténní systém a kabeláž. Změnou však musí projít obslužné moduly základnové 

stanice a zde již záleží na konkrétní implementaci, zda půjde o změnu pouze softwarovou, 

nebo i hardwarovou. Důsledky vylepšení parametrů HSPA vychází především ve zvýšení inte-

ligence základnové stanice. Ta přebírá některé důležité úkony, které v WCDMA provádělo 

vzdálené RNC, z čehož plynou vyšší hardwarové nároky na základnovou stanici.  
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Obr.  1-1: Nutné změny v síti při nasazení Release 5. 

 

HSPA přináší především vyšší rychlosti přenosu dat v obou směrech a zkrácení přístu-

pové doby, což klade zvýšené požadavky i na další prvky rádiové sítě a datové větve páteřní 

sítě, byť teoreticky by postačovala stávající instalace. RNC (Radio Network Controller), 

3G-SGSN (3G Serving GPRS Support Node) a konečně GGSN (Gateway GPRS Support No-

de) však musí být na řádové zvýšení objemu přenesených dat dostatečně výkonově dimenzo-

vané.  

Dopředná kompatibilita HSPA u koncových zařízení zachována není, tedy zařízení  

s podporou UMTS, ale nikoli například HSDPA, bude data v downlinku přenášet maximální 

rychlostí 384 kbit/s. Jak bude rozebráno dále, změny v koncových zařízeních pro podporou 

HSPA nejsou výrazné a v současné době již většina nových UMTS koncových zařízení záro-

veň podporuje HSDPA. 

1.3.1 Změny na rozhraních mezi prvky rádiové p řístupové sít ě 

3GPP stanovuje v rámci Release 99 následující označení jednotlivých rozhraní mezi 

prvky sítě: Uu mezi základnovou stanicí a Node B, Iub mezi Node B a RNC, IU-ps pro pake-

tový provoze mezi RNC a SGSN. V rámci Release 99 činila maximální přenosová rychlost na 

rozhraní Uu 384 kbit/s. Jelikož však jde o rychlost sdílenou všemi uživateli v dané buňce, 

postačí totožná přenosová rychlost i na dalších rozhraních směrem k SGSN, tedy Iub a Iu-ps. 

V rámci Release 5 dochází ke zvýšení přenosové rychlosti na rozhraní Uu až na 7,2 Mbit/s 

v periodě 2 ms. Přesto nemusí následující rozhraní nabízet tak vysokou kapacitu, v praxi po-

stačuje spoj s rychlostí okolo 1 Mbit/s [11].  
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Příčinou je zavedení vyrovnávacích pamětí v základnové stanici Node B, ve které má 

každé koncové zařízení vyčleněnu svou část. Všechna koncová zařízení sdílejí přenosovou 

kapacitu, avšak terminál s lepšími podmínkami na rádiovém rozhraní může data přijímat rych-

leji, nežli zařízení s podmínkami horšími. Je zřejmé, že terminál s lepšími podmínkami bude 

získávat data rychleji a i jemu vyrovnávací paměť v Node B bude vyčerpávána rychleji. Díky 

kontrole toku dat však může základnová stanice požádat RNC o zaslání více dat pro první 

terminál a potlačit objem dat pro terminál vzdálenější. 
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2 HSDPA – RELEASE 5 

Tato kapitola dopodrobna pojednává o změnách v rádiové přístupové síti HSDPA, a to zejmé-

na ve srovnání s UMTS sítí dle Release 99. Postupně bude popsán kanál DCH (Dedicated 

Channel) a jeho úpravy v rámci HSDPA, následně budou představeny další nové kanály 

transportní a fyzické vrstvy rádiové přístupové sítě. Na základě těchto informací pak mohou 

být rozebrány nové techniky, retransmise a adaptace 

 Následující přehled uvádí klíčové změny v Release 5: 

• Rozšíření počtu kanálů při zachování zpětné kompatibility s Release 99. 

• Rozšíření počtu používaných ortogonálních kódů pro zvýšení přenosové rychlosti. 

• Zavedení adaptivní modulace spolu s novou modulací 16QAM. 

• Zvýšení efektivity přenosu pomocí rychlé retransmise a především techniky HARQ . 

• Přesun plánování přenosu z RNC do Node B. 

• Snížení prodlevy při přenosu díky zavedení 2 ms intervalu TTI. 

2.1 KANÁLY V RELEASE 99 A RELEASE 5 

Release 99 stanovuje tři základní kanály pro přenos dat směrem k uživateli: vyhrazený 

transportní kanál DCH, dopředný přístupový kanál FACH (Forward Access Channel)  

a sdílený kanál v downlinku DSCH (Downlink Shared Channel). Kanál FACH existuje pouze 

ve směru k uživateli. Využívá se k přenosu malých objemů dat, například při sestavení spojení 

nebo při přihlášení uživatele k síti po dotazu UE přes kanál RACH (Random Access Channel). 

Tento kanál má stálý faktor rozprostření a vysílá s vyšší úrovní signálu, aby obsáhl všechny 

uživatele v dané buňce. Kanál DSCH spolupracuje s kanálem DCH, má dynamický faktor 

rozprostření a je sdílen mezi více uživateli. 

V rámci Release 99 je pro každého uživatele vyhrazen jeden, nebo i více DCH kanálů. 

Využívá se pro kterýkoli typ služby a má přesně daný rozprostírací faktor. Teoretická 

přenosová rychlost v tomto kanálu činí 2 Mbit/s, v praxi dosahuje maximálně 384 kbit/s. 

Plánování přenosu dat a retransmise v případě chybně přenesených dat provádí v tomto 

případě RNC. Ve směru od uživatele funguje v rámci kanálu DCH makro diverzita, kdy 

signály odeslané mobilním terminálem přichází do více základnových stanic. Tyto signály 

jsou dále přijímačem RAKE optimálně kombinovány za účelem co nejvyššího zisku. 

Přenos signalizace a řídících informací pro HS-DSCH zajišťuje transportní kanál 

HS-SCCH (High-Speed Shared Control Channel). Posledním novým kanálem je HS-DPCCH 

(High-Speed Dedicated Physical Control Channel) figurující pouze ve směru uplink. 

Obsluhuje tzv. Indikátory kvality kanálu CQI (Channel Quality Indication), přenáší 

signalizaci pro HARQ. Na základě informací CQI pak probíhá plánování přenosu dat pro 

jednotlivé uživatele a přidělování společného kanálu HS-DSCH. Kanál HS-DSCH přenáší 

uživatelská data prostřednictvím HSDPA. Na fyzické vrstvě se tento kanál mapuje do kanálu 
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HS-PDSCH (High-Speed Physical Downlink Shared Channel). Nové kanály a jejich směry 

jsou zobrazeny na Obr.  2-1. 

 

Obr.  2-1: Kanály v rámci Release 5. 

2.1.1 Kanál HS-DSCH a srovnání s DCH 

Zatímco v Release 99 měl každý uživatel vyhrazen jeden nebo více DCH kanálů, v HSDPA se 

data pro všechny uživatele přenáší ve společném kanálu HS-DSCH (High-Speed-Downlink 

Shared Channel). Jednotliví uživatelé pak mohou být rozlišeni buď v rámci časových slotů, 

tedy dle principu TDMA, nebo kombinací TDMA a CDMA. Společné vlastnosti a rozdíly 

přehledně zobrazuje Tab. 2-1. 

Tab. 2-1: Srovnání vlastností kanálů DCH (Release 99) a HS-DSCH (Release 5). 

 DCH HS-DSCH 

Rychlá kontrola výkonu Ano Ne 

Operace s více kódy Ano Ano, rozšířené 

Variabilní rozprostírací faktor Ne Ne 

Adaptivní modulace a kódování Ne Ano 

Plánování na straně BTS a adaptace linky Ne Ano 

Retransmise HARQ na fyzické vrstvě Ne Ano 

Kódování Turbo kódy, konvoluční Turbo kódy 

Modulace QPSK QPSK, 16QAM 

Soft handover Ano Ne 

Časový interval TTI 10, 20, 40, 80 ms 2 ms 

 

Na rozdíl od DCH postrádá HS-DSCH rychlou kontrolu aktuálního výkonu, jelikož 

základnová stanice vysílá neustále s konstantním výkonem a buňka tedy na rozdíl od UMTS 

„nedýchá“. Místo řízení vysílacího výkonu se využívá linková adaptace, která vybírá 

kombinaci modulace a kódování pro dosažení co nevyšší rychlosti. Zároveň HS-DSCH zavádí 

modulaci 16QAM, která ve srovnání s QPSK u DSCH zdvojnásobuje počet bitů na symbol ze 

dvou na čtyři. V případě nekorektního doručení dat dochází k přeposlání přímo ze základnové 
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stanice, na fyzické vrstvě a za využití hybridního opakování přenosu. V rámci Release 99 bylo 

o opětovný dotaz žádáno přímo RNC a to na linkové vrstvě. V Release 99 byly pro kódování 

přenosového kanálu využívány jak konvoluční, tak modernější a efektivnější turbo kódy. 

V případě HSDPA je využíváno již pouze turbo kódů. 

Kanál HS-DSCH nepodléhá soft-handoveru, data jsou vysílána vždy pouze jedinou 

obsluhující Node B. Také se využívá pevný rozprostírací faktor s hodnotou 16, v rámci DCH 

nabýval rozprostírací faktor hodnot 4 (nejrychlejší přenos dat) až 512 (nejpomalejší přenos 

dat). Ve sdíleném kanále také nemůže být využit proměnný časový interval TTI (Transmission 

Time Interval), synchronizace všech účastníků by byla zbytečně složitá. Místo časových slotů 

o délce 10, 20, 40 až 80 ms zavádí HSDPA jediný interval s délkou 2 ms. Tato kratší délka 

zároveň zkracuje celkovou odezvu systému a zrychluje nápravu v případě chybně přijatých 

dat. 

 Právě poslední zmíněná změna mezi Release 99 a Release 5 má významný dopad na 

rychlost přenosu dat v kanálu sdíleném mnoha uživateli. V rámci Release 99 s dynamicky 

dlouhými časovými intervaly TTI docházelo k plýtvání sdíleným přenosovým pásmem. 

Pokud například aplikační vrstva vzdálené služby výrazně zpomalí objem generovaných dat, 

přístupová síť udržuje stále stejně dlouhý interval přenosu. Pro zkrácení intervalu (a 

pravděpodobné opětovné zrychlení) by muselo dojít k rekonfiguraci rádiového spoje, což by 

trvalo neúměrně dlouhou dobu. Pevný, pravidelný a kratší 2ms interval v kanále HS-DSCH 

umožňuje mnohem efektivnější využití. Pokud jsou pro koncové zařízení k dispozici data, 

přenesou se v tomto intervalu maximální rychlostí. Pokud k dispozici nejsou, časový interval 

je uvolněn pro jiné koncové zařízení. 

2.1.1.1 Proces kódování kanálu HS-DSCH a HARQ 

V rámci Release 99 byly využívány turbo kódy i konvoluční kódování, Release 5 dovoluje 

využívat již pouze turbo kódy. Kanálové kódování bylo zjednodušeno díky pevně daným 

časovým intervalům o délce 2 ms. Jediný problém tedy představuje nově zavedená modulace 

16QAM, která zvyšuje počet bitů na symbol. Novinkou je zavedení bitového skramblování na 

fyzické vrstvě, které omezuje dlouhé sekvence sestavené ze samých jedniček a nul. Proces 

de/skramblování je shodný pro všechny komunikující strany, využívá se tedy pouze k zajištění 

ideální úrovně signálu a snazší demodulaci na straně přijímače. 

 V každém přenosovém systému musí existovat mechanismus pro detekci a následnou 

nápravu chyb při přenosu na linkové vrstvě. Běžně se používá systém ARQ (Automatic 

Repeat reQuest), tedy opětovné vyžádání přenosu při detekci chyby. Přijímač oznámí vysílači 

chybně přenesený rámec dat a ten jej musí odeslat znovu. Základní mechanismus SAW (Stop 

And Wait), kdy vysílač neodeslal další data do doby, než dostal potvrzení o korektním příjmu 

odeslaných, je však pro vysokorychlostní systémy neefektivní. Řešením může být SAW 

dvojité, kdy se jednotlivé instance v potvrzování střídají. V rámci vysokorychlostních systémů 

s mnoha uživateli v rámci jedné přístupové sítě, což je i případ HSDPA, se pak využívá 
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mnohonásobný SAW. 

 Mezi jedny z klíčových zlepšení Release 5 patří tzv. Hybrid ARQ, zkráceně HARQ. 

Jde o kombinaci potvrzování přijatých dat ARQ a dopředné korekce chyb FEC. HARQ může 

pracovat ve dvou režimech: s identickým přeposíláním a s neidentickým přeposíláním. 

V případě identického přeposílání prochází data pouze jedním procesem kódování a výpočtu 

paritních bitů pro dopřednou korekci chyb. Pokud přijímač nepotvrdí vysílači korektní přijetí 

takového datového bloku, vysílač odešle data v nezměněné podobě. Toto řešení je jednodušší 

na výpočty i paměť obou komunikujících stran.  

 Hlavní přednost HARQ však spočívá v neidentickém přeposílání, což však již 

vyžaduje dva bloky pro výpočet paritních bitů a větší vyrovnávací paměti obou zařízení. 

V tomto případě dochází ke zvýšení počtu paritních bitů při každém procesu opětovného 

přeposlání a nekorektního doručení. Přenosová rychlost z pohledu vyšších vrstev se snižuje, 

nižší vrstva je však již díky silnějšímu zabezpečení schopná data korektně dekódovat. Princip 

fungování vystihuje Obr.  2-2. V síti je stanoven maximální počet opakování přenosů a pokud 

ani tento na korektní přenos dat nestačí, nastupuje mechanismus retransmise již nikoli mezi 

UE a Node B, ale mezi UE a RNC. Taková situace nastává typicky ve chvíli, kdy uživatel 

přejde do jiné buňky obsluhované totožným RNC. 
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Obr.  2-2: Princip HARQ s identickým a neidentickým přeposíláním. 

 

 Kanál HS-DSCH využívá rozprostírací faktor 16, který omezuje maximum 

použitelných kódů také na 16. V praxi se však využívá maximálně 15 kódů, které také může 

jedna stanice přijmout během 2 ms timeslotu. Zde však vyvstává problém, některé kódy 

mohou být přiděleny jiným službám, například přenosu hlasu nebo videohovoru. Takové kódy 

pak nemohou být přiděleny pro přenos dat a  následkem je snížení přenosové rychlosti.  
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2.1.1.2 Modulace kanálu HS-DSCH 

V případě modulace 16QAM se jedním symbolem mapují čtyři bity, což je dvojnásobek 

oproti QPSK kanálu DHC v Release 99. Konstelační diagramy názorně ukazuje Obr.  2-3. 

 
Obr.  2-3: Modulace QPSK a 16QAM. 

 

V rámci QPSK bylo pro určení symbolu nutné jen určení fázové složky. 16QAM však 

pro přesnější určení fáze daného symbolu vyžaduje i velikost amplitudy, což klade nároky na 

úroveň signálu v rádiovém prostředí. Základnová stanice po dobu 2 ms časového intervalu 

vysílat stále se stejnou výkonovou úrovní. V rámci procesu kódování dochází k optimalizaci 

konstelačního diagramu tak, aby přenášené symboly s větším počtem shodných bitů 

nesousedily a tím se snížila celková chybovost. Přijímač získává podobu pozměněného 

konstelačního diagramu díky kontrolnímu kanálu HS-SCCH.  

2.1.2 Kontrolní kanál HS-SCCH 

Kontrolní kanál HS-SCCH (High Speed Shared Control Channel) přenáší jednotlivým 

koncovým zařízením informace nutné ke správnému dekódování kanálu HS-DSCH, tedy 

informace o modulaci, použitém kódování, potvrzování přenosu, verze konstelačního 

diagramu apod. Timesloty v obou kanálech trvají 2ms, aby se však stanice stačila připravit na 

příjem dat v kanálu HS-DSCH, vysílá se kontrolní kanál s předstihem dvou třetin timeslotu. 

Při použití modulace QPSK a pevném rozprostíracím faktoru 128 má kontrolní kanál kapacitu 

40 bitů v jedné třetině timeslotu. 

 Timeslot o délce 2 ms v kontrolním kanále se rozděluje na dvě části. V první části 

zabírající jednu třetinu timeslotu přenáší kontrolní kanál informace o použitých kódech pro 

korektní de-rozprostření celého timeslotu a použitou modulaci v kanále HS-DSCH. Jak bylo 

řečeno v kap. 2.1.1.1, maximální počet použitelných kódů je 15. Právě postupné rozšiřování 

podpory pro 10, resp. 15 kódů na straně mobilního terminálu vede ke zvyšování podporované 

přenosové rychlosti. 
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 Druhá část zabírající dvě třetiny timeslotu obsahuje především potvrzovací informace 

(ARQ). Mezi jinými informacemi se signalizuje, zda se potvrzení vztahuje na starší přenos, a 

jde tedy o opětovné zaslání dat, nebo jde o potvrzení přenosu nového. V prvním případě je 

dále signalizováno, zda jde o přeposlání na RLC (opětovné zaslání dat z RNC) a špatná data 

v koncovém zařízení mohou být zahozena. Nebo jde o opětovné zaslání stejných dat, která 

budou v přijímači zkombinována s předchozím chybovým přenosem. 

 Kanál HS-SCCH nemusí být provozován pouze jediný, v síti může fungovat více 

kanálů obsluhujících jiné kanály HS-DSCH. Toho bylo využíváno například v případě, kdy 

koncové zařízení podporovalo pouze pět či deset kódů pro dekódování přenášených dat. 

V takovém případě mohla být jejich přenosová kapacita zvýšena právě použitím více 

kontrolních kanálů. 

 Kódování kanálu HS-SCCH je konvoluční, turbo-kódy by vzhledem k nízkému 

objemu přenášených dat neměly smysl. Dále probíhá cyklická redundantní kontrola CRC, 

s poměrně silným 16ti bitovým zabezpečením. Na straně přijímače musí být jistota korektního 

přijetí informací z kontrolního kanálu, v opačném případě by došlo k chybnému zpracování 

signálů z přenosového kanálu HS-DSCH. 

2.1.3 Vyhrazený fyzický kontrolní kanál HS-DPCCH 

Aby mohly být nasazeny techniky přeposílání na fyzické vrstvě a linková adaptace, vyžaduje 

HSDPA ve směru uplink kontrolní kanál pracující na fyzické vrstvě. Jedná se o kanál  

HS-DPCCH (High-Speed Dedicated Physical Control Channel), který však nijak nezasahuje  

a neovlivňuje operace v kanálu DCH z Release 99. Díky tomu mohou vedle sebe existovat 

dvě základnové stanice, kdy jedna HSDPA podporuje a druhá nikoli. Uživatel tak může 

přecházet mezi územím obou základnových stanic, kdy samozřejmě při přechodu z HSDPA 

do WCDMA přístupové sítě dochází ke snížení přenosové rychlosti. Aby se toto omezilo, 

využívá se v praxi znevýhodňování pomalejších základnových stanic. 

 V kanálu HS-DPCCH se využívá rozprostírací faktor 256 ve 2ms timeslotu. Stejně 

jako HS-SCCH se timeslot dělí na třetiny, přičemž první třetina obsahuje informace HARQ  

o korektním či nekorektním dekódování kontrolního timeslotu v HS-SCCH. Zbývající dvě 

třetiny timeslotu obsahují tzv. CQI informace. CQI je v podstatě funkcí několika informací: 

typ přijímače a jeho příjmové schopnosti (jak rychle je terminál schopen přijímat další data), 

poměr zarušení mezi obsluhující základnovou stanicí a okolními stanicemi, úroveň 

vícecestného šíření signálu v daném prostředí a další. Na základě této hodnoty provádí 

Node B další plánování přenosu dat směrem k uživatelům – takzvané rychlé plánování.  

2.2 RYCHLÉ PŘEPOSÍLÁNÍ NA FYZICKÉ VRSTV Ě 

V Release 99 byla data přenesená na rádiovém rozhraní postoupena základnovou stanicí do 

RNC a teprve zde došlo ke kontrole integrity dat. Pokud data nebyla přijata v pořádku, 
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požádalo RNC prostřednictvím Node B uživatelské zařízení o opětovné zaslání. Ke 

znehodnocení dat přitom dochází takřka výhradně na cestě mezi základnovou a mobilní 

stanicí. Spojení mezi Node B a RNC je výrazně spolehlivější a zde ke znehodnocení dat 

nedochází. Nejen, že byla kontrola integrity přenesených dat v rámci Release 5 přesunuta  

z RNC do Node B, ale začaly se využívat i dočasné paměti – bufferu. Základnová stanice data 

od RNC odesílá mobilní stanici a zároveň je ukládá do dočasné paměti. Pokud mobilní stanice 

přijatá data vyhodnotí jako špatná, logicky požádá o jejich opětovné zaslání. Takový dotaz 

pak nemusí být postupován RNC, vyřeší jej rovnou základnová stanice zasláním dat 

uchovaných v dočasné paměti. 

Mobilní stanice ale původní, částečně znehodnocená data nezahodí a nespoléhá, že 

opětovný přenos bude stoprocentně úspěšný. Původní přenos zkombinuje s novým, čímž se 

dosáhne vyšší pravděpodobnosti správného dekódování přenášených dat. V rámci této 

retransmise se využívá tzv. hybridního opětovného dotazu HARQ. 

Potvrzování ACK/NACK na linkové vrstvě (RLC Acknowledgement) pro RNC 

zůstává zachováno. Využívá se však až v krajním případě, kdy se ani na několikátý pokus 

nepodaří  mobilní stanici data doručit korektně a vzniká tak podezření, že k jejich poškození 

došlo již mezi Node B a RNC. 

2.3 RYCHLÉ PLÁNOVÁNÍ (FAST SCHEDULING) 

Rychlé plánování také staví na přesunutí činností ze vzdálenějšího RNC do základnové 

stanice Node B. Základnová stanice získává od terminálu informace o kvalitě kanálu, jeho 

požadavcích na kvalitu služby, objem dat, který je stanice schopna přijmout i dostupných 

rádiových zdrojích, jedná se tedy o parametr CQI. Jak již bylo několikrát zmíněno, 

základnová stanice disponuje vyrovnávací pamětí. Ta je rozdělena pro každého uživatele pod 

správou dané základnové stanice. 

 Je zřejmé, že terminál blíže k základnové stanici disponuje lepšími podmínkami pro 

přenos dat, nebo jde o modernější zařízení s větší vyrovnávací pamětí nebo podporou 

rychlejšího přenosu dat. Naopak vzdálenější terminál není díky vyšší úrovni rušení přijímat 

data s takovou rychlostí, nebo má zaplněnou dočasnou paměť a musí předchozí data 

zpracovat. Přesunutím zpracování těchto informací z RNC do Node B se situace výrazně 

zjednodušuje a zejména urychluje. 

Základnová stanice však musí řídit nejen efektivní a rychlé plánování pro rádiové 

rozhraní, ale i komunikaci s RNC. Je zřejmé, že zařízení s vyšším CQI bude svou vyrovnávací 

paměť v Node B zaplňovat mnohem rychleji. Základnová stanice tak musí směrem k RNC 

signalizovat upřednostnění komunikace uživatele s možností rychlejšího přenosu dat. 

2.4 LINKOVÁ ADAPTACE  

Proces linkové adaptace prováděný základnovou stanicí Node B nahrazuje kontrolu výkonu, 
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která se v rámci Release 99 prováděla až na straně vzdálenější RNC. Linková adaptace vůbec 

nesouvisí s vysílacím výkonem, ten je v rámci sdíleného kanálu HS-DSCH konstantní. 

Ovlivňuje pouze použitou modulaci a kódování pro různé uživatele, kteří v pravidelných 2 ms 

intervalech podávají informaci o stavu rádiového rozhraní.  

 

Obr.  2-4: Kontrola výkonu v Release 99 a linková adaptace v Release 5. 

 

Myšlenka linkové adaptace je jednoduchá, jak ukazuje Obr.  2-4. Pro uživatele 

s dobrou kvalitou signálu se použije efektivnější modulace 16QAM a data se zakódují 

s nižším poměrem nadbytečnosti, čímž se dosáhne vyšší přenosové rychlosti. Uživatel 

obvykle vzdálenější od základnové stanice, s horším stavem rádiového rozhraní, obdrží data 

modulovaná odolnější QPSK modulací a zakódovaná robustnějším kódem, byť za cenu vyšší 

nadbytečnosti a tím i nižší přenosové rychlosti [11][16], [27]. 

2.5 HSDPA V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY 

V České republice provozují sítě třetí generace dle Release 5 již dva operátoři. Průkopníkem 

byla společnost O2, v době spuštění (11.4.2006) ještě jako Eurotel. Dodavatelem technologie 

byla stejně jako v případě základní UMTS finská Nokia. Na HSDPA byly postupně 

upgradovány stávající základnové stanice. Na začátku října roku 2008 oznámilo O2 značné 

rozšíření pokrytí UMTS včetně HSDPA, dodavatelem technologie se stala společnost Huawei 

a Nokia Siemens Networks. Pokryta by měla být krajská a následně i okresní města [22]. 

 V březnu 2009 spustil svou UMTS síť s podporou HSDPA také operátor Vodafone, 

avšak zatím pouze na území Prahy 9 a 10. Dodavatelem technologie je společnost Nokia 

Siemens. Maximální podporovaná rychlost činí 3,6 Mbit/s [7]. 
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3 HSUPA – RELEASE 6 

High-Speed Uplink Packet Access bylo standardizováno v rámci Release 6 uvedené v prosinci 

2004. Toto vylepšení se bohužel za více než čtyři roky od uvedení specifikace nedočkalo 

širšího praktického nasazení v celosvětovém měřítku. Úvodem kapitoly je vhodné 

podotknout, že pojem HSUPA na půdě 3GPP společenství oficiálně neexistuje. Méně výstižné 

oficiální označení E-DCH (Enhanced-Dedicated Channel) bylo odbornou veřejností i médii 

nahrazeno atraktivnějším označením HSUPA, které dá se říci protlačila již rozšířená zkratka 

HSDPA. Z praktického pohledu jde o záměnu vhodnou a vzhledem k všeobecnému využívání 

není důvod označení HSUPA  nevyužívat. 

 HSUPA bylo vyvinuto jako logické následování HSDPA, které otázku přenosu dat ve 

směru od uživatele (Uplink) vůbec neřešilo. V rádiové přístupové síti HSDPA byla data od 

uživatele odesílána dle Release 99, tedy s maximální teoretickou rychlostí 384 kbit/s. Přestože 

je směr k uživateli nepopíratelně důležitější, rychlost uvedená v předchozí větě se stává již 

dnes pro některé služby limitní. HSUPA přitom slibuje rychlost až 5,76 Mbit/s na fyzické 

vrstvě za zcela ideálních podmínek a podpory mobilních zařízení. Mnohem reálnější, avšak 

stále pouze teoretická rychlost na fyzické vrstvě činí 1,88 Mbit/s [11]. 

3.1 ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ: RELEASE 99 A HSUPA 

V rámci HSUPA nedošlo k tak výrazným změnám původní specifikace Release 99, jako  

u HSDPA. Mezi nejdůležitější skutečnosti patří to, že veškeré funkcionality související 

s uplinkem v rámci Release 99 zůstávají i v Release 6 zcela zachovány. Release 6 tedy 

v podstatě nic nenahrazoval, ale pouze přidával nové funkce. Díky tomu je zachována 

stoprocentní zpětná kompatibilita pro mobilní zařízení, která HSUPA nepodporují  

a základnové stanice s podporou HSUPA fungují současně i dle Release 99. HSUPA může být 

nasazeno i do rádiové přístupové sítě nepodporující Release 5 (tedy HSDPA), i když tato 

situace v praxi není příliš pravděpodobná. 

V podstatě se mění jen způsob doručování dat ve směru uplink, vše ostatní zůstává 

zachováno. Náhodný přístup do sítě, výběr buňky, synchronizace, otázka mobility či kontrola 

výkonu zůstává stejná, jako u Release 99. 

3.2 KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE HSUPA 

Hlavní inovací HSUPA je nový kanál E-DCH, od nějž se odvíjel původní název této techno-

logie. E-DCH je v podstatě tím, čím je HS-DSCH v technologii HSDPA, tedy hlavní trans-

portní kanál vylepšený o řadu technik, tentokrát však ve směru uplink. Od kanálu HS-DSCH 

si vypůjčuje hlavní vylepšení, rychlé plánování na straně Node B a HARQ. Dále  HSUPA 

přejímá 2 ms časový interval přenosu, i když ten rozšiřuje o možnost využití delšího 10 ms 

časového slotu. Na rozdíl od HS-DSCH však E-DCH není kanálem sdíleným všemi uživateli 
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pod danou Node B, každý uživatel má vlastní nezávislý E-DCH kanál. Stejně jako v případě 

Release 99, E-DCH podporuje soft handover, proměnný rozprostírací faktor a samozřejmě i 

rychlou kontrolu výkonu na straně mobilní stanice. E-DCH pouze nepodporuje adaptivní mo-

dulaci, využívá se pouze jednoduchá dvoustavová modulace BPSK, která přenáší jeden bit na 

symbol. Složitější vícestavové modulace vyžadují přenesení více energie na jeden bit, než 

modulace jednoduché. Otázka energie se na straně mobilní stanice napájené akumulátorem, 

na rozdíl od energeticky méně závislé stanice základnové, musí řešit. 

3.3 PLÁNOVÁNÍ 

Stejně jako v případě Release 5 a HSDPA, i v HSUPA se plánování přenosu přesouvá z RNC 

do Node B pro zajištění co nejnižšího zpoždění při opakování přenosu. Tím však všechny 

společné vlastnosti končí, přenos dat se v rámci obou technologií zásadně odlišuje. 

 V rámci HSDPA probíhá komunikace typu jeden ke všem, kdy jedna základnová sta-

nice obsluhuje několik uživatelů ve svém dosahu. Přenos dat ke konkrétnímu uživateli pak 

probíhá v pravidelných 2ms časových okamžicích s maximálním výkonem. Uživatelé se 

v příjmu dat střídají. 

 V HSUPA takový přístup není možné použít, v tomto případě jde o komunikaci typu 

mnoho uživatelů k jedné základnové stanici. Synchronizace mobilních stanic tak, aby každá 

mohla v daný okamžik vysílat s maximálním výkonem, není v praxi reální. Proto byla pone-

chána cesta dedikovaných kanálů pro každé koncové zařízení, které tedy komunikují 

v libovolném čase.  

Tento přístup však vyžaduje striktní kontrolu vysílacího výkonu jednotlivých konco-

vých zařízení, protože s rostoucím počtem uživatelů a také rostoucím vysílacím výkonem 

roste i rušení v daném přenosovém pásmu. Bez kontroly a omezení výkonu pak hrozí jedno-

duchá smyčka: koncové zařízení vysílá s určitým výkonem a pokud není základnovou stanicí 

„slyšeno“, zvýší svůj výkon. To však vede ke zvýšení rušení v přenosovém pásmu, na což 

další koncová zařízení zareagují opět zvýšením výkonu, aby byly základnovou stanicí slyšeny. 

Tato smyčka pak vede k celkovému přetížení pásma a znemožnění jakékoli komunikace. Prá-

vě přesunutím plánování do základnové stanice, blíže k rádiovému rozhraní, umožňuje rych-

lejší obsluhu výkonů jednotlivých terminálů [10]. 

3.4 KANÁLY V RELEASE 99 A RELEASE 6 

Zcela nový kanál E-DCH vyžaduje ke své funkčnosti nové kontrolní kanály, zde prostředky 

původní Release 99 nepostačují. Vytvořeny byly celkem tři fyzické kanály. Kanál E-HICH 

(E-DCH HARQ Indicator Channel) slouží k zasílání potvrzení pro HARQ ve směru ke kon-

covému zařízení. Pro plánování přenosu v downlinku slouží kanály E-AGCH (E-DCH Abso-

lute Grant Channel) a E-RGCH (E-DCH Relative Grant Channel).  
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 Uživatelská data jsou v uplinku přenášena v kanále E-DPDCH (Enhanced Dedicated 

Physical Data Channel), obousměrný kontrolní kanál DPCCH (Dedicated Physical Control 

Channel) zůstal od Release 99 nezměněn. 

 
Obr.  3-1: Kanály v rámci Release 6. 

 

 V rámci kanálů je třeba zmínit ještě jeden rozdíl mezi Release 99 a Release 6. V síti 

dle Release 99 využívalo jedno koncové zařízení současně i několik DCH kanálů, které byly 

vytvářeny například pro různý typ provozu s odlišnými nároky na QoS. Kanál E-DCH je však 

vždy pouze jeden, různý provoz s odlišnými nároky a parametry se do tohoto slučuje. Na stra-

ně základnové stanice jsou pak jednotlivé virtuální kanály odděleny a zpracovány na základě 

jejich požadavků . 

3.4.1 Transportní kanál E-DCH a srovnání s DCH 

Transportní uplink kanál E-DCH představuje hlavní inovaci systému HSDPA. Vylepšuje pře-

nosové vlastnosti kanálu DCH v Release 99. Vyjma vyšších přenosových rychlostí přináší 

především podporu pro HARQ. 

 Díky jedinému kanálu E-DCH ve srovnání s několika kanály DCH probíhá odlišně  

i proces zpracování a mapování mezi MAC vrstvou a fyzickou vrstvou (viz kap. 3.4). Zpraco-

vání datových bloků tak doznává následujících rozdílů, které jsou seřazeny postupně dle zpra-

cování směrem k fyzické vrstvě. 

• Kontrolní součet CRC má v rámci E-DCH pevnou délku 24 bitů, u DCH byla tato dél-

ka proměnná a mohla nabývat hodnot 0, 8, 12, 16 nebo 24 bitů. 

• V rámci E-DCH dochází k segmentaci dat na bloky dat o pevné délce 5114 bitů. Bloky 

dat v kanále DCH mohly mít dvě různé délky odvislé od použitého kódování. 

• Kódování v kanálu E-DCH probíhá výhradně turbo kódy v poměru 1/3. Kanál DCH 

byl kódování konvolučními kódy v poměru 1/2, 1/3 nebo turbo kódy v poměru 1/3. 

• Nasazení HARQ s rostoucí nadbytečností při opětovném opakování. 

• Následuje segmentace do více fyzických kanálů E-DPDCH, je-li potřeba. Podobná 

procedura probíhá i v kanálu DCH. Stejně u obou kanálů probíhá i prokládání a mapo-

vání bitů do rádiového rámce. 
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3.4.2 Fyzický kanál E-DPDCH 

Jedná se o zcela nový fyzický kanál ve směru uplink, nenahrazuje tedy žádný ze stávajících 

kanálů. Doplňuje tak fyzické kanály DPDCH a DPCCH pro přenos dat v uplinku a 

HS-DPCCH obsluhující potvrzování HARQ v rámci HSDPA. 

 Opět se nabízí srovnání kanálů E-DPDCH s kanálem DPDCH v rámci Release 99. 

Několik charakteristik mají společných: oba kanály mohou být znásobeny pro paralelní pře-

nos dat a tím zvýšení přenosové kapacity. Oba využívají modulaci BPSK a řídí svůj vysílací 

výkon pomocí uzavřené smyčky. Rozdíly mezi kanály lze spatřovat v podpoře HARQ a plá-

nování přenosu na straně Node B, nicméně toto jsou činnosti transportní, respektive MAC 

vrstvy a nikoli vrstvy fyzické. Zásadní rozdíl na fyzické vrstvě tkví v podpoře rozprostíracího 

faktoru 2 u kanálu E-DPDCH, naproti tomu kanál DPDCH podporoval minimální SF s hod-

notou 4. To znamená, že v rámci jednoho kódu přenese kanál E-DPDCH dvakrát více dat než 

kanál DPDCH. Je však třeba říci, že zatímco kanál DPDCH podporuje až šest paralelních SF4 

kódů, E-DPDCH podporuje paralelně pouze dva SF2 a dva SF4 kódy. V obou případech tedy 

dosahuje maximální rychlost 5,76 Mbit/s. 

 Zavedení SF2 samozřejmě musí přinášet a přináší jisté výhody. Při nároku na přenese-

ní narůstajícího objemu dat může kanál DPDCH využívat v rámci nejvyšší přenosové rychlos-

ti kombinace těchto rozprostíracích faktorů: SF256 – SF4, následně pak násobky SF4. Napří-

klad 4 x SF4 v kanálu DPDCH nahradí kanál E-DPDCH 2 x SF2. Právě tato záměna vede 

k úspoře energie na straně mobilního zařízení napájeného z baterie při zachování shodné pře-

nosové rychlosti. Vše nejlépe vystihuje Tab. 3-1 [11]. 

Tab. 3-1: Přenosové rychlosti ve fyzickém kanále DPDCH a E-DPDCH. 

Přenosová rychlost Kanál DPDCH 1 Kanál E-DPDCH 

15 – 960 kbit/s SF256 – SF4 SF256 – SF4 

1920 kbit/s 2 x SF4 2 x SF4 

2880 kbit/s 3 x SF4 - 

3840 kbit/s 4 x SF4 2 x SF2 

4800 kbit/s 5 x SF4 - 

5760 kbit/s 6 x SF4 2 x SF4 + 2 x SF2 

3.4.3 Kontrolní fyzický kanál E-DPCCH  

Fyzický kanál E-DPDCH nemůže fungovat bez paralelního kontrolního kanálu ve směru 

uplink E-DPCCH. Opět, tento kanál nenahrazuje kontrolní kanál DPCCH v Release 99, oba 

existují vedle sebe. Kontrolní kanál přenáší informace potřebné k dekódování dat v kanálu  

E-DPDCH.  Na rozdíl od kanálu DPCCH ztrácí E-DPCCH funkci kontroly vysílaného výko-

nu. Kanál E-DPDCH má jediný možný formát. Využívá rozprostírací nejvyšší faktor 256, 

                                                 
1 Kanál DPDCH nepodporuje současné využívání rozprostíracích kódů různé délky. 
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který odpovídá přenosové rychlostí 15 kbit/s. Tato nízká přenosová rychlost postačuje pro 

přenos řídících informací, přičemž vysoký rozprostírací faktor zajišťuje jejich korektní doru-

čení. 

 V rámci 2 ms intervalu přenese kanál E-DPCCH 10 informačních bitů pro jeden časo-

vý interval v kanálu E-DPDCH. Korektní doručení těchto informačních bitů je velmi důležité. 

Pokud by byla doručena nekorektně, nemohla by být správně dekódována data v přenosovém 

kanálu. Proto se využívá Reed-Mullerovo zabezpečení s poměrem 1:3, čímž celkový počet 

bitů vzroste na 30. Pokud se využívá přenosový interval 10 ms, přenáší se těchto 30 bitů opa-

kovaně pětkrát, což zároveň umožňuje snížit vysílací výkon. 

 Deset bitů se dělí následujícím způsobem: 7 bitů tvoří tzv. E-TFCI. Jde o indikátor 

formátu dat přenášených v kanále E-DPDCH. E-TFCI prozrazuje velikost přenášených bloků, 

z čehož si přijímač odvodí počet paralelně využívaných E-DPDCH kanálů a použitý rozpro-

stírací faktor. Dva bity označované jako RSN slouží k signalizaci opakování přenosů HARQ. 

Poslední bit označovaný jako Happy bit signalizuje, zda vysílači dostačuje aktuální přenosová 

rychlost, nebo nedostačuje a zařízení je schopno vysílat s vyšším výkonem. 

3.5 DŮVOD PRO ZAVEDENÍ DVOJICE DÉLEK TTI 

V rámci Release 99 a UMTS dosahoval časový rámec pro přenos dat různých délek: 10, 20, 

40 a konečně 80 ms. Release 5 a HSDPA zavádí jedinou a pevně danou délku 2 ms, díky které 

se zvyšuje přenosová rychlost a především zrychluje doba odezvy při chybně přenesených 

datech. Release 6 a HSUPA přidává k 2 ms ještě 10 ms interval. 

 2 ms interval je využíván v případech, kdy neprobíhá velký počet opakování přenosu 

pomocí HARQ. V ojedinělých chybách je pak díky krátkému intervalu zjednána rychlá ná-

prava. Situace se však mění ve chvíli, kdy se mobilní stanice přibližuje k hranici buňky. 

V takovém případě by rychlá 2 ms signalizace stála mobilní stanici mnoho energie, a tak pře-

chází do vysílání delších časových slotů. S tím samozřejmě klesá i přenosová rychlost, kdy 

s 10 ms timeslotem lze dosáhnout maximální rychlosti 2 Mbit/s. Při časovém intervalu 2 ms 

pak lze dosáhnout teoretického maxima 5,76 Mbit/s. 

3.6 HARQ NA 1. VRSTVĚ V RÁMCI HSUPA 

Princip činnosti HARQ v rámci HSUPA se svou podstatou neliší od HSDPA. Po každém pře-

neseném časovém intervalu (2 ms nebo 10 ms, zde je ve srovnání s HSDPA rozdíl) potvrzuje 

základnová stanice korektní přijetí, nebo signalizuje chybu. V druhém případě mobilní stanice 

opětuje přenos paketu v následujícím volném časovém intervalu. Základnová stanice se ná-

sledně pokusí získat korektní obsah paketu kombinováním energie získané z obou přenosů. 

Přenos se opakuje do doby, než se základnové stanici podaří získat korektní data, nebo dokud 

se nevyčerpá stanovený počet možných opakování. Rozdíl od Release 5 a HSDPA však exis-
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tuje, a to díky odlišnému způsobu komunikace, kdy u HSUPA může jedna mobilní stanice 

vysílat ke dvěma či více základnovým stanicím [25]. 

 

ACK
DATA DATA

NACK

 

Obr.  3-2: Terminál může komunikovat s více Node B současně. 

 
 HARQ může využívat obou způsobů opětovného přenosu: buď jsou odesílána stále 

identická data se stejným paritním zabezpečením, nebo se využívá inkrementální zabezpečení 

zvýšením počtu paritních bitů při každém opakování přenosu (Obr.  2-2). Na rozdíl od HARQ 

v HSDPA, HARQ v HSUPA podporuje soft-handover a pracuje synchronně. To znamená, že 

zpětné potvrzení ACK/NACK nemusí nést číslo potvrzovaného paketu. Obsahuje pouze in-

formaci, zda jde o data nová, nebo jde o retransmisi. 

 Jak bylo v kapitole 3.4 zmíněno, v rámci Release 99 využívalo koncové zařízení něko-

lik DCH kanálů s různými požadavky na kvalitu služby, tedy rychlost přenosu a dobu odezvy. 

V rámci HSUPA se však provoz slučuje do jediného E-DCH kanálu, a tak musí být rozdílné 

nároky na QoS řešeny odlišně. Jednotlivé toky dat v rámci E-DCH kanálu mohou mít odlišné 

nastavení pro HARQ. Konkrétně se jedná o počet opakování HARQ přenosu před zahozením 

paketu. Je zřejmé, že například u multimediálních služeb (VoIP, VoD) bude počet přenosů 

výrazně nižší, nežli u služeb s nutnou stoprocentní úspěšností doručení. Druhý parametr pak 

může do jisté míry ovlivnit úroveň výkonu, s jakou budou data odeslána. S vyšší úrovní roste 

pravděpodobnost, že budou data korektně doručena s co nejnižším, nejlépe nulovým, počtem 

opakování. Služby běžící na pozadí se spokojí s nižším výkonovým offsetem a dovolí vyšší 

počet opakování přenosu.  
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4 ZAJIŠTĚNÍ QOS V RÁMCI RELEASE 99, 5 A 6 

Sítě třetí generace byly vytvářeny především za účelem lepších kvalitativních parametrů pro 

nejrůznější služby. Tento požadavek nevychází pouze z nároků koncových uživatelů, ale  

i operátorů. Ti pak mohou vytvářet nejrůznější služby na míru se zajištěním odpovídající kva-

lity a samozřejmě si takové služby nechat patřičně zaplatit. 

 Požadavky na kvalitu služby byly nárokovány již v sítích druhé generace, kde napří-

klad nebyly žádoucí výpadky hovoru. Mobilní sítě třetí generace se ještě více orientují na 

mobilní datové přenosy, čímž vzrůstají i požadavky na kvality poskytovaných služeb. Aby 

bylo možné určitá pravidla dodržovat, byly v rámci Release 99 zavedeny třídy služeb. V rám-

ci tříd se diskutují následující kritické parametry: 

• Maximální, minimální a průměrná přenosová rychlost ve směru downlink a uplink. 

• Maximální, minimální a průměrná doba zpoždění RTT (Round Trip Time).  

• Maximální rozptyl přijatých dat u obou komunikujících stran (Jitter). 

• Maximální chybovost na přenosovém kanále BER (Bit Error Ratio) 

• Charakteristika přenosu dat (CBR – Constant Bitrate, VBR – Variable Bitrate). 

Jednotlivé třídy QoS jsou zahrnuty v následující tabulce. 

Tab. 4-1: Třídy QoS a jejich nároky na parametry přenosu. 

Třída QoS Požadavek 
na RTT 

Požadavek 
na jitter 

Požadavek 
na BER 

Požadavek 
na CBR 

Příklad  
využití 

Conversational Vysoký Vysoký Nízký Ano 
Audio a video 

konference 

Streaming 
Nejvyšší 
možný 

Nejvyšší 
možný 

Nízký Ano 
Streamový 

příjem videa 

Interactive 
Nízký až 
střední 

Nízký Vysoký Ne 

Prohlížení 
internetu,  

on-line hry a 
komunikace 

Background Nízký Nízký Vysoký Ne 
E-mail,  

stahování dat, 
aktualizační 

  

Třída Conversational: klade nejvyšší požadavky na konstantní přenosovou rychlost, 

nízkou dobu zpoždění a nízký rozptyl přicházejících dat. V rámci sítí druhé generace bylo 

těchto požadavků dosahováno vyhrazenými přenosovými kanály. V rámci sítí třetí generace a 

s postupným nasazováním All-IP řešení však vzrůstají požadavky na zavedení této třídy. 

Třída Streaming: využívá se pro on-line sledování videa či poslech audia. Požadavky 

na zpoždění a rozptyl již nejsou tak kritické, pouze maximální možné. Vzhledem k charakteru 

služby není kladen vysoký nárok na chybovost, špatně přijatá data se projeví například drob-

nou vadou v obraze nebo zvuku. Přeposílání chybných dat nemá vzhledem k real-time charak-

teru služby žádný smysl. 
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Třída Interactive: typickým příkladem může být prohlížení webových stránek. Důraz 

na dobu odezvy a zpoždění klesá, i když i tento parametr se významně podílí na výsledné 

kvalitě služby. Například při stahování komplexní webové stránky probíhá oběma směry in-

tenzivní komunikace přenosu dat a jejich potvrzování a takovou komunikaci by neúměrně 

dlouhá doba odezvy výrazně ovlivnila. Naopak se zvyšují nároky na chybovost. Data musí 

být přijata vždy korektně, a to i za cenu několikanásobného opakování přenosu. 

Třída Background: zůstává požadavek na bezchybný přenos dat, klesá požadavek na 

dobu odezvy a zpoždění. 

V rámci kvalitativních požadavků na tyto služby jsou ještě posuzovány další charakte-

ristiky sítě, z nichž vyjmenujeme ty nejdůležitější: 

• Maximální přenosová rychlost v kb/s mezi koncovými terminály v jedné síti. 

• Garantovaná minimální přenosová rychlost v kb/s. 

• Zaručení doručování dat v pořadí. 

• Míra chybovosti v přenášených datových jednotkách BER. 

• Priority přenosu datových jednotek. 

4.1 QOS V RÁMCI RELEASE 99 

V rámci Release 99 se pro zajištění QOS využívá tzv. PDP kontext. Koncové zařízení pošle 

žádost o aktivaci PDP kontextu přes rádiové rozhraní do SGSN. Ve zprávě je zahrnut požada-

vek na QoS profil (například třída, požadavek na minimální přenosovou rychlost, míru chy-

bovosti a další dle kap. 4), dále označení APN (Access Point Name) a vlastní IP adresu. APN 

slouží k odlišení různých sítí a služeb. V praxi existují APN pro Internet, WAP, dále mohou 

existovat APN pro virtuální privátní sítě, bankovní spojení, on-line hry a podobně. 

 Na základě tohoto požadavku zhodnotí SGSN dané nároky a zajistí jejich plnění. Zá-

roveň provádí kontrolu s domovským registrem HLR, zda má konkrétní uživatel povolenu 

komunikaci s danou úrovní kvality QoS a zda má oprávnění pro spojení s daným APN. Pokud 

Koncové zařízení nezadá požadavek na QoS, zvolí SGSN standardní přednastavený profil. 

Požadavek je dále postoupen do brány GGSN, která provede potřebná opatření v souvislosti 

s externí datovou sítí. GGSN úspěšné přijetí signalizuje zpět do SGSN, které následně o po-

žadavku informuje RNC. Pokud má operátor zvoleno dynamické přiřazování IP adres, její 

přiřazení zajistí GGSN. RNC pak přizpůsobí další komunikaci na rádiovém rozhraní pro do-

držení daného požadavku: volí ne/potvrzovaný přenos, rezervaci kanálů a další. Následně 

sestaví spojení s koncovým zařízením a odešle potvrzení do SGSN. SGSN následně informuje 

koncové zařízení o dohodnutém QoS. 

 V rámci Release 99 byl definován i sekundární PDP kontext. Ten může být přiřazen 

stejné IP adrese a shodnému APN, jako primární PDP kontext, může se však řídit jiným QoS 

profilem. 
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4.2 QOS V RÁMCI RELEASE 5 

QoS v rámci Release 99 bylo definováno požadavkem koncového zařízení, APN, povolenými 

službami v HLR, které ověřovalo SGSN, a konečně nastavením SGSN a GGSN ze strany 

operátora. Koncové zařízení pak mohlo pro každý typ aplikace využívat odlišný QoS profil. 

 V rámci Release 5 však došlo k vylepšení QoS zavedením funkcionality SBLP (Servi-

ce-Based Local Policy), která následně umožnila využít funkci P-CSCF (Proxy-Call Session 

Control Function) v rámci subsystému IMS (IP Multimedia Subsystem). Díky tomu mohou 

být po sestavení komunikace s daným profilem QoS nadále dynamicky měněny parametry 

přenosu dle aktuálních požadavků komunikujících stran. Tím bylo vylepšeno i zajištění QoS 

v rámci end-to-end komunikace. 

 Nutno podotknout, že veškeré funkcionality a procesy související s QoS definované 

v Release 99 zůstávají i v případě Release 5 zcela zachovány. 

4.3 QOS V RÁMCI RELEASE 6 

Stejně jako v předchozím případě, i v Release 6 zůstávají zachována všechna specifika souvi-

sející s QoS z Release 99 a Release 5. 

 V rámci Release 6 vznikla nová možnost slučovat několik relací jedné i více aplikací 

pod jediný PDP kontext. Neboli, pokud existuje více aplikací s několika relacemi, kdy některé 

z relací mají shodný požadavek na QoS třídy, mohou být sloučeny pod jeden PDP kontext. 

Naopak další relace daných aplikací, zajišťujících například služby běžící na pozadí, mohou 

být sloučeny pod PDP kontext další.  
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5 SROVNÁNÍ RELEASE 99, RELEASE 5 A RELEASE 6 

Po rozboru jednotlivých Releases, jejich změnách a přínosech následuje jejich podrobné srov-

nání. Hlavní funkční změny na prvcích rádiové přístupové sítě vystihuje Obr.  5-1. 

 

Mobilní terminál

Core Network

Serving RNCDrift RNC
Node B

Kontrola výkonu Kontrola přístupu

Počáteční nastavení výkonu

Rezervace rádiových prostředků

Plánování pro společné kanály

Alokace kódů použitých pro downlink

Kontrola množství přenášených dat

Správa QoS

Plánování přenosu pro vyhrazené 

kanály

Kontrola handoveru

Kontrola výkonu ve vnější smyčce

Mobilní terminál

Core Network

Serving RNCDrift RNC
Node B

Rychlá kontrola výkonu (pouze HSUPA)

Plánování veškerého přenosu

Přiřazování rádiových zdrojů

Poskytování QoS

Kontrola objemů datových toků

Kontrola přístupu

Počáteční nastavení výkonu (HSUPA)

Rezervace rádiových prostředků

Alokace kódů použitých pro downlink

Kontrola celkového množství 

přenášených dat

Správa QoS

Kontrola handoveru

Kontrola výkonu ve vnější smyčce (HSUPA)

Release 5 a Release 6

Release 99

 

Obr.  5-1: Srovnání funkcí entit rádiové přístupové sítě Release 99, Release 5 a Release 6. 

 

V rámci Release 5 se podařilo zvýšit teoretickou přenosovou rychlost na fyzické vrst-

vě z 384 kbit/s až na 14,4 Mbit/s. Tohoto zlepšení bylo dosaženo přesunutím některých proce-

sů ze vzdálenějšího RNC do základnové stanice Node B. Ta se naučila techniku HARQ, díky 

které se snižuje počet nutných opakování přenosu chybně přijatých dat na straně mobilní sta-

nice. Díky vyrovnávacím pamětem na straně Node B i mobilní stanice mohou signály při re-

transmisi kombinovány pro zisk bezchybného paketu. 

 V rámci Release 99 byly využívány časové sloty pro přenos dat v délce 10, 20, 40 a 

80 ms, což se pro rychlý přenos dat ukázalo být nevhodné. V Release 5 byla zvolena jediná  

a mnohem kratší perioda 2 ms. Díky tomu výrazně klesla doba odezvy při nových dotazech, 

potvrzeních a především opětovném posílání s využitím HARQ. Na základě měření o stavu 

rádiového kanálu u každého uživatele základnová stanice rozhoduje o délce rozprostíracího 

faktoru. Obě tato vylepšení zahrnuje rychlé plánování – Fast Packet Scheduling. 
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 Release 99 definovalo pouze QPSK klíčování, které umožnilo přenést dva bity na je-

den symbol. Release 5 zavádí modulaci 16QAM zvyšující dvojnásobně počet bitů na symbol. 

Je zřejmé, že modulaci 16QAM lze využít pouze v případě dobrých podmínek v rádiovém 

kanále. S modulací vybírá dále základnová stanice ortogonální kódy a jejich počet. Tyto dva 

procesy jsou souhrnně označeny jako adaptivní modulace a kódování – Adaptive modulation 

and Coding. Zmíněné změny doprovází zavedení nových fyzických a logických kanálů v rá-

diovém rozhraní.  

 Nasazení HSDPA vyžaduje ze strany operátora upgrade základnové stanice Node B a 

zvýšení kapacity přenosových linek k RNC a dále do páteřní sítě. Anténní systém základnové 

stanice i kabeláž zůstává zachována a u některých typů základnových stanic může být 

HSDPA nasazeno dokonce pouze updatem obslužného softwaru. I po nasazení Release 5 zů-

stává zachována zpětná kompatibilita s Release 99. Z pohledu uživatele bohužel nestačí up-

grade firmware koncového zařízení pro podporu Release 5. V současné době však již většina 

telefonů podporujících Release 99 současně podporuje i Release 5. 

Tab. 5-1: srovnání Release 99, Release 5 a Release 6. 

 
RELEASE 99 

DCH 

RELEASE 5 

HS-DSCH 

RELEASE 6 

E-DCH 

Přenosová rychlost 2 – downlink  

                                  – uplink 

384 kb/s 

384 kb/s 

14,4 Mb/s 

384 kb/s 

14,4 Mb/s 

5,7 Mb/s 

Rychlá kontrola výkonu Ano Ne Ano 

Variabilní rozprostírací výkon Ano Ne Ano 

Operace s více kódy Ano Ano, rozšířené Ano, rozšířené 

Adaptivní modulace  Ne Ano Ne 

Modulace QPSK QPSK, 16QAM BPSK 

Plánování v Node B Ne Ano Ano 

Retransmise HARQ na fyzické vrstvě Ne Ano Ano 

Kódování 
Turbo kódy, 

konvoluční 
Turbo kódy Turbo kódy 

Soft handover Ano Ne Ano 

Časový interval TTI 10, 20, 40, 80 ms 2 ms 2, 10 ms 

 

 Hlavní změnou Release 6 a HSUPA bylo zvýšení přenosové rychlosti ve směru od 

uživatele. Je třeba si uvědomit, že Release 5 v tomto směru nepřinesl žádné vylepšení a data 

od uživatele byla přenášena s maximální rychlostí 386 kbit/s [5] [10] [11] [19]. 

                                                 
2 Jedná se o maximální teoretické přenosové rychlosti. Release 6 může být nasazeno bez Release 5, je to však 
velmi nepravděpodobné. Proto je rychlost ve směru downlink shodná s rychlostí HSDPA. 
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 Zvýšení rychlosti bylo dosaženo zavedením nového kanálu E-DCH, který nyní na roz-

díl od Release 99 a kanálu DCH figuruje pouze jediný. Stejně jako v případě Release 5 byly 

veškeré funkce přímo související s přenosem v rádiové přístupové síti přesunuty do základno-

vé stanice. Release 6 pak pro uplink přebírá takřka všechna vylepšení zavedená v Release 5, 

tedy opakování přenosu pomocí HARQ a rychlé plánování. Časový slot byl také snížen na 

2 ms, nicméně přibyl ještě časový slot 10 ms pro vzdálenější uživatele. Na stranu druhou ne-

byla zavedena nová modulace, stejně jako v Release 99 se využívá BPSK přenášející jeden bit 

na symbol. 
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6 PRAKTICKÁ M ĚŘENÍ V SÍTÍCH TŘETÍ GENERACE 

Následující část práce je věnována praktickým měřením ve všech sítích třetí generace dostup-

ných v České republice s důrazem na klíčové kvalitativní parametry. U jednotlivých techno-

logií budou probírány i další charakteristiky vyplývající z použité technologie, konkrétní apli-

kace daného operátora, zejména pokrytí, i dostupnost a specifika koncových zařízení. 

V současné době jsou v České republice v provozu následující sítě třetí generace: 

Tab. 6-1: seznam aktivních sítí třetí generace v České republice, seřazeno chronologicky dle 
spuštění sítě. 

Technologie Operátor Hlas / Data3 Frekvence V provozu od: 
CDMA 1xEV-DO O2  /  450 MHz 2.8.2004 
UMTS O2  /  2100 MHz 1.12.2005 
UMTS-TDD T-Mobile  /  872 + 1900 MHz 20.10.2005 
UMTS + HSDPA O2  /  2100 MHZ 11.4.2006 
CDMA 1xRTT U:fon  /  410 – 430 MHz 14.8.2007 
CDMA 1xEV-DO U:fon  /  410 – 430 MHz 14.8.2007 
UMTS + HSDPA Vodafone  /  2100 MHz 9.3.2009 
 

6.1 METODIKA MĚŘENÍ 

Měření v sítích třetí generace probíhala pomocí specializovaného programu Ixchariot společ-

nosti Ixia. Jde o profesionální řešení podávající velmi přesné a relevantní výsledky vycházejí-

cí z principu fungování programu. Ixchariot vyžaduje pro svou korektní činnost dvě základní 

součásti: hostující počítač s běžící aplikací, a takzvaný koncový bod, který lze vytvořit z libo-

volného počítače instalací před uživatelem skrytého programu. Koncový bod, tedy instalova-

ný program, tvoří protějšek pro hlavní měřící aplikaci. Dle nastavení odesílá nebo naopak 

přijímá požadované množství dat, počítá ztrátovost, rozptyl, odezvu a další informace. Po 

skončení měření odesílá koncový bod veškeré informace zpět řídící aplikaci. 

 Podmínkou funkčnosti měření pomocí programu Ixchariot je dostupná komunikace 

mezi hlavní aplikací a koncovým bodem. V praxi by bylo nutné, aby obě strany vystupovaly 

s veřejnou IP adresou, nebo byl nastaven forwarding na routerech přístupových sítí. Ani jedna 

z těchto podmínek není v mobilních sítích realizovatelná. Problém lze obejít pomocí virtuál-

ních privátních sítí (VPN) a jejich sestavování pomocí třetího veřejného uzlu (mediation ser-

ver). Oba skrytí klienti nejprve naváží komunikaci se serverem na veřejné IP adrese, který 

oběma stranám odešle údaje o protějšku. Tato metoda bývá nazývána UDP hole punching a 

zakládá se životnosti překladových tabulek v routerech jednotlivých sítích. V praxi mají po 

jistou dobu obě komunikující strany stále stejnou IP adresu a komunikující port, proto mohou 

komunikaci navázat přímo. Díky VPN zůstává veškerá komunikace šifrovaná. V praxi tento 

                                                 
3 Podporou hlasu je podmíněna přímou podporou spojově orientovaného přenosu, tedy vyloučení VoIP služeb. 
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způsob komunikace využívají programy jako Hamachi nebo Wippen. Právě první 

z jmenovaných umožnil měření pomocí programu Ixchariot. Nabízí se otázka, zda spojení 

prostřednictvím VPN neovlivňuje negativně naměřené parametry. Proto byl proveden test   

doby odezvy mezi dvěma koncovými zařízeními v síti UMTS-TDD společnosti T-Mobile. 

Jako jediná přiřazuje klientským stanicím veřejné IP adresy, což umožnilo provést shodné 

testy jak s VPN tak bez ní. 

 

Obr.  6-1: Vliv VPN spojení na dobu odezvy při přenosu. 

Jak je z grafu patrné, měření prostřednictvím VPN a programu Hamachi neovlivňuje prokaza-

telně parametry přenosu. 

6.2 MĚŘÍCÍ SCÉNÁŘE 

Ixchariot disponuje předdefinovanými scénáři pro simulaci nejrůznějších služeb v reálných 

sítích. Díky snadné reprodukovatelnosti lze následně velmi dobře jednotlivá měření vzájemně 

porovnat. V případě potřeby můžeme veškerá nastavení scénáře ovlivnit a tím simulaci ještě 

více přiblížit realitě. Následuje výčet scénářů využitých při měření a klíčových pozorovaných 

parametrů. 

6.2.1 Propustnost dat 

Cílem měření bylo vyhodnotit maximální přenosové rychlosti jednotlivých technologií, ne-

měnnost rychlosti v čase, proměnlivost přenosové rychlosti v závislosti na denní době, pří-

padně ovlivnění rychlosti druhým zařízením pod stejnou základnovou stanicí. 

6.2.1.1 Přenosová rychlost 

Přenosová rychlost představuje klíčový kvalitativní parametr, byť je jeho důraz v současné 

době přeceňován. V rámci některých služeb, například VoIP, nehraje maximální přenosová 
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rychlost klíčovou roli. Současné kodeky se spokojí se zlomkem dostupných rychlostí, naopak 

kladou důraz na zpoždění, rozptyl a ztrátovost. 

 Přenosová rychlost ve směru od základnové stanice k uživateli se označuje jako down-

link. Důležitou roli hraje především při přenosu objemných dat, stahování elektronické pošty 

s přílohami, prohlížení náročných stránek nebo dnes stále oblíbenější streamování videa. 

 V opačném směru se používá termín uplink a přenosové rychlosti zdaleka nejsou tak 

vysoké, jako ve směru opačném. Teoreticky by nebyl problém v obou směrech dosahovat 

srovnatelných rychlostí, nicméně především energetická, rozměrová a výpočetní omezení na 

straně přenosných terminálů nedovolují dosahovat tak vysokých rychlostí. 

6.2.1.2 Stabilita p řenosové rychlosti a odezvy v čase 

Testy byly záměrně vybírány s dlouhou periodou trvání přenosu, aby byla vyzkoušena i dlou-

hodobá stabilita jak přenosové rychlosti, tak doby odezvy. V ideálních podmínkách by přeno-

sová rychlost neměla výrazně kolísat, stejně jako rozptyl doby zpoždění. 

6.2.1.3 Ovlivn ění přenosové rychlosti druhým za řízením 

Vedle testů s jedním koncovým zařízením bylo u vybraných technologií zkoušeno vzájemné 

ovlivňování. První koncové zařízení bylo maximálně vytíženo pro dosažení nejvyšší možné 

přenosové rychlosti a po určitém čase bylo zapojeno zařízení druhé. Cílem bylo zjistit, zda 

jedno koncové zařízení využije celou maximální kapacitu základnové stanice, nebo zda má 

základnová stanice dostatečnou rezervu pro obsluhu dalších zařízení. 

6.2.2 Simulace VoIP 

Cílem měření bylo zjistit, zda lze v mobilních sítích třetí generace reálně provozovat VoIP 

služby. A pokud ano, s jakou kvalitou. Ixchariot nabízí scénáře pro simulaci VoIP provozu na 

přenosové cestě. Ve scénáři lze volit celou řadu parametrů, mezi ty hlavní patří použitý kodek 

a od toho se odvíjející náročnost na kvalitativní parametry přenosu. Kodek G.711 využívaný 

v rámci ISDN vyžaduje 64 kbit/s, jeden z nejmodernějších kodeků G.729 si vystačí s rychlostí 

8 kbit/s. Právě druhý z jmenovaných se v rámci VoIP využívá nejčastěji. Nároky VoIP se od 

ostatních služeb výrazně odlišuje, mezi sledované klíčové parametry patří: 

6.2.2.1 MOS skóre 

Mezi klíčové parametry patří tzv. MOS skóre (Mean Option Score) vyjadřující kvalitu hovoru 

na stupnici v rozsahu 1 – 5, a to od nejhorší po nejlepší. MOS definuje norma ITU-T P.10. 

Hodnocení kvality daného systému může probíhat ve třech rovinách:  

1. Subjektivní pozorování a hodnocení lidmi. 

2. Měření pomocí specializovaného softwaru a výpočet na základě zjištěných parametrů. 

3. Odhad kvality na základě parametrického popisu systému. 
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Doporučení ITU-T P.800 dále rozděluje hodnocení kvality na poslechové a konverzační. Se 

zahrnutím výše uvedeného tak získáváme celkem šest variant MOS faktoru. Program Ixchari-

ot využívá druhou z uvedených metod v režimu poslechovém. Zde tedy musíme zvolit dvojici 

komunikačních cest pro obsažení celkové kvality hovoru.. MOS tedy v našem případě před-

stavuje výsledek funkce vycházející z následujících parametrů [3]. 

6.2.2.2 Doba odezvy 

Ping slouží k ověření dostupnosti koncového bodu voleného pomocí IP adresy. Jde o zprávu 

protokolu ICMP s požadavkem odezvy. Je-li koncový bod dostupný, odešle o této skutečnosti 

původci zprávy svou odpověď. Tento zároveň měří dobu mezi vysláním a přijetím požadav-

ku. 

Doba zpoždění patří mezi klíčové parametry, byť u některých služeb nehraje tak důle-

žitou roli. Například u kontinuálního přenosu dat není tato doba kritická. Význam získává 

u služeb probíhajících v reálném čase: VoIP a on-line hry. 

Doporučení ITU-T G.114 uvádí jako maximální dobu jedné cesty 400 ms, doporučená 

hodnota však činí 150 ms. Nedokonalost lidského ucha vnímá takové zpoždění jako přirozené 

a nerušivé [13]. 

6.2.2.3 Rozptyl doru čování paket ů 

V rámci TCP/IP komunikace jsou data rozdělena na síťové vrstvě do postupně číslovaných 

paketů a putují sítí různými cestami. Přirozeným důsledkem této metody je příjem paketů 

mimo pořadí. Paket či více paketů doručených mimo pořadí způsobí například krátký výpadek 

nebo degradaci zvuku. Jisté řešení nabízí vyrovnávací paměti, ve kterých se pakety přijaté 

mimo pořadí zařadí na své místo. „Délka“ vyrovnávací paměti se ale následně přičítá k době 

odezvy. Dle společnosti Cisco ztrácí vyrovnávací paměť o velikosti přesahující 100 ms za-

mýšlenou efektivitu [6]. 

 Doba odezvy by se tedy měla pohybovat v rámci jednotek milisekund. Někteří VoIP 

operátoři zaručují dobu rozptylu do jedné či dvou milisekund, avšak pouze v rámci své páteřní 

sítě. Vzhledem k výrazně proměnným podmínkám na rádiových přístupových sítích třetí ge-

nerace představuje rozptyl jeden z hlavních problémů.  

6.2.2.4 Ztrátovost 

Běžným jevem v paketově spojovaných sítích je ztráta jednotlivých paketů nebo shluků pake-

tů. Ke ztrátám dochází na všech úsecích přenosové cesty, přičemž v praxi by páteřní síť měla 

mít ztrátovost nejnižší, nejlépe rovnou nule. K nejvyšším ztrátám dochází v přístupových sí-

tích, obzvláště je-li realizována bezdrátově. 

 Ztrátovost způsobuje několik v čase proměnných faktorů. V bezdrátové přístupové síti 

dochází k degradaci signálu, při pohybu se pak pakety ztrácí například při přechodu mezi jed-

notlivými základnovými stanicemi nebo při mezi-systémovém handoveru. Dále mohou být 
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zahlceny přenosové linky, poškozený paket může být zahozen, nebo vyprší TTL při „zatoulá-

ní“ paketu. Pakety mohou být zahazovány i při pokusu o jejich další fragmentaci při přechodu 

mezi technologiemi s různou a omezenou velikostí paketu. 

 

Následky vysoké ztrátovosti se liší v závislosti na použitém transportním protokolu: 

• TCP: korektní přijetí paketů je potvrzováno, při ztrátě jsou tedy nedoručená data opět 

odeslána mimo pořadí a nastává jitter. TCP se využívá pro přenos dat (HTTP, FTP aj.) 

v praxi tedy dojde ke snížení přenosové rychlosti služby. 

• UDP: pakety nejsou potvrzovány a ztracené pakety nejsou opětovně odesílány. UDP 

se využívá pro přenos streamového videa nebo právě hlasu v rámci VoIP. V praxi se 

ztrátovost projeví nejčastěji výpadky či zkreslením zvuku, v případě videa chybou 

v obrazu. 

 

Ztrátovost by samozřejmě měla v ideálním případě nabývat nulové hodnoty, v praxi a zejmé-

na v rádiových přístupových sítích je však tento požadavek nereálný. Praktický vliv procentu-

elní ztrátovosti se odvíjí od používaného kodeku. Společnost Intel uvádí pro kodek G.711 

limitní ztrátovost na hranici 1%. Moderní kodeky (např. G.729) disponují algoritmy pro po-

tlačení vlivu ztrátovosti paketů, což hranici posouvá na 5% [12]. Ztrátu paketů řeší tyto algo-

ritmy buď jednoduchým nahrazováním ztraceného paketu předchozím přijatým, nebo propra-

covanějšími metodami interpolace. Díky tomu dochází v řeči jen k neznatelným změnám. 

Znatelné problémy ale způsobují především shlukové ztráty paketů. 

6.2.3 Přenos videa 

Přenos videa prostřednictvím konvergovaných paketových sítí získává na významu. Roste 

obliba především IPTV, které především umožňují plné a pohodlné využití služeb VOD (Vi-

deo on Demand – Video na požádání). Video lze samozřejmě přenášet i prostřednictvím mo-

bilních sítí, které však ve srovnání s pevným připojením nemůže zaručit tak vysoké rychlosti, 

nízkou chybovost přenosu a nízký rozptyl zpoždění. V rámci přenosu videa vystupuje para-

metr MDI (Media Delivery Index). 

6.2.3.1 Media Delivery Index 

MDI (Media Delivery Index) slouží k přesnému vystižení uživatelského QoE (Quality of Ex-

perience). Nízká přenosová rychlost, ztráta paketů nebo doručování mimo pořadí (jitter) se 

v rámci TVIP projevuje chybami v obraze. I jediný ztracený paket se na kvalitě obrazu proje-

ví a uživatel tyto chyby v jinak bezvadném obraze vnímá. MDI bývá vystihován jako dvojice 

čísel oddělených dvojtečkou – DF : MLR. 

• DF (Delay Factor) – souvisí s proměnnou dobou doručení paketů (jitter). V ideálním 

případě by počet přenesených paketů měl s časem lineárně narůstat. Pokud je tento ná-

rust nelineární, dochází k náhodnému opožďování paketů. Je zřejmé, že s narůstajícím 
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rozptylem roste i požadavek na vyrovnávací paměť. Vzhledem k tomu, že IPTV není 

službou přímo interaktivní (na rozdíl od VoIP), nemusí být celkové zpoždění na ško-

du. Maximální hodnota DF by se měla pohybovat v rozmezí 9 – 50 ms. 

• MLR (Media Loss rate) – definuje počet ztracených paketů, nebo paketů doručených 

mimo pořadí za jednu vteřinu. 

 

Pro příklad, hodnota MDI 4:0,5 znamená Delay Factor o velikosti 4 ms při ztrátovosti 0,5 

paketů za vteřinu. Každou druhou vteřinu je tedy jeden paket ztracen [1]. 

6.3 O2 UMTS-FDD A HSDPA 

Síť UMTS typu FDD dle Release 99 spustila ještě společnost Eurotel na konci roku 2005. 

Rozšíření sítě dle Release 5 probíhalo od jara 2006, přičemž v obojích procesech dodávala 

technologii Nokia. Na počátku roku 2009 oznamuje nyní již společnost O2 další rozšiřování 

pokrytí sítí třetí generace, tentokrát však jako dodavatele technologie volí společnosti Huawei 

a Nokia Siemens Networks. V rámci rozšíření se bohužel nepočítá s HSUPA, tedy Release 6. 

Současná verze HSDPA dosahuje maximální rychlosti 3,6 Mbit/s, zvýšení rychlosti na 

7,2 Mbit/s se očekává do roku 2011 [22]. 

6.3.1 Pokrytí 

Při spuštění sítě pokrýval O2 pouze Prahu a Brno, později se pokrytí rozšířilo ještě na Karlo-

vy Vary. Další vývoj ustal až do počátku 2009, kdy O2 oznámilo další rozšíření sítě třetí ge-

nerace, prozatím na úroveň krajských měst. Nutno podotknout, že pokrytí v rámci Release 99 

(UMTS) a Release 5 (HSDPA) se liší v neprospěch druhého, jak ukazuje Obr.  6-2.  

 

  

Obr.  6-2: Srovnání dostupnosti UMTS a HSDPA a území Brna. 
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6.3.2 Koncová za řízení 

Mezi výhody technologie UMTS-FDD vč. HSDPA patří široká podpora ze strany výrobců a 

dostupnost koncových terminálů. Uživatel se může rozhodnout mezi běžným mobilním tele-

fonem, nebo modemem v provedení UMTS modulu či PCI express karty. Zároveň jsou na 

trhu notebooky s již integrovaným GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA modemem. Tato skutečnost 

má ohromný pozitivní dopad, HSDPA nemusí sloužit pouze ve spolupráci s notebookem, uži-

vatelé mohou rychlá data využívat přímo v telefonu, což otvírá cestu dalším moderním, pře-

devším multimediálním službám. V tomto směru nemohou zbylé sítě třetí generace u nás 

konkurovat. 

6.3.3 Praktické testy 

Grafy v této kapitole obsahují přímé porovnání technologií UMTS-FDD (tedy Release 99) a 

HSDPA (Release 5). První graf srovnává maximální přenosovou rychlost ve směru down-

link , tedy k uživateli. Zatímco technologie UMTS-TDD dosahuje praktického maxima 290 

kbit/s (384 kbit/teoreticky na fyzické vrstvě), HSDPA stabilně dosahuje rychlostí na hranici 

800 kbit/s. Přestože došlo na počátku konkrétně tohoto měření HSDPA k poklesu rychlosti, 

lze tento parametr považovat za velmi stabilní. Druhý směr, od uživatele, dosahuje v obou 

případech hodnoty shodné se směrem downlink u UMTS. Zrychlení ve směru uplink přináší 

HSUPA (Release 6), které však není v síti implementováno. 

  

Obr.  6-3: Srovnání propustnosti ve směru downlink technologií HSDPA a UMTS-TDD. 

 
V rámci HSDPA byl otestován scénář ovlivnění přenosové rychlosti jednoho kon-

cového zařízení zařízením druhým. V testu bylo započato měření přenosové rychlosti smě-

rem k uživateli k prvnímu terminálu. Tatáž simulace byla spuštěna i na terminálu druhém, 
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avšak s časovým odstupem 20 s. Průběh přenosových rychlostí obou terminálů vystihuje ná-

sledující graf. 

 

Obr.  6-4: Vzájemné ovlivnění přenosové rychlosti. 

 
Oba terminály měly shodnou úroveň signálu, což jsme ověřili pomocí hyperterminálu 

a příkazu AT+CSQ. Dále jsme pomocí příkazu AT+CREG=2 ověřili, že jsou oba terminály 

přihlášeny pod stejnou základnovou stanici. Z odpovědi modemu  +CREG: 

2,1,EE3,ED99DC5 lze zjistit konkrétní buňku (ED99DC5) i příslušnost k LAC (EE3). Druhý 

terminál po startu přenosu získal vyšší přenosovou rychlost na úkor zařízení prvního. Z grafu 

lze také vyvodit, že jeden terminál při maximální přenosové rychlosti nevytěžuje základnovou 

stanici na sto procent. Součet přenosových rychlostí obou terminálů přesahuje rychlost přeno-

su terminálu jediného. 

Následující graf vystihuje dobu odezvy mezi koncovým terminálem a uživatelem 

v pevné síti, a to v Release 99 a Release 5. Graf potvrzuje pozitivní dopad všech kroků ke 

zlepšení doby odezvy v rámci HSDPA (linková adaptace, rychlé plánování a rychlé přeposí-

lání na fyzické vrstvě, HARQ). I přes jednoznačné zlepšení nesplňuje výsledná doba odezvy 

v případě HSDPA očekávání. V praxi by se hodnota měla pohybovat okolo 150 ms.  
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Obr.  6-5: Doba odezvy z mobilního terminálu k počítači. 

 
Test VoIP provádí IxChariot vždy pouze v jednom směru, proto je nutné ručně vytvo-

řit dva komunikační kanály s reverzním směrem. Ve směru od mobilní stanice však program 

vždy naměřil MOS skóre 1, což v podstatě znamená nemožnost komunikace. Důvod chyby se 

nepodařilo odhalit, v rámci jiných technologií, nebo v případě komunikace mezi dvěma kon-

covými mobilními stanicemi, proběhla komunikace oběma směry v pořádku. Z výsledků lze 

vyvodit, že již samotné UMTS dle Release 99 nabízí dostatečně kvalitní požadavky pro pře-

nos hlasu jak kodekem G.711, tak podstatně úspornějším G.729.  

 

Obr.  6-6: MOS skóre pro VoIP s kodekem G.729 v sítích HSDPA a UMTS. 
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Teoretické měření bylo podpořeno praktickým testem komunikace v programu Skype. 

Testovány byly směry UMTS – PC, HSDPA – PC i HSDPA – HSDPA. Ve všech případech 

byl hovor v obou směrech takřka bez rušení při akceptovatelném zpoždění. V případě kodeku 

G.711, využívající šířku pásma 64 kbit/s, se mírně projevil slow start typický pro síť operátora 

O2 tím, že po navázání komunikace trvá zhruba tři vteřiny, než datový přenos dosáhne poža-

dované rychlosti a kvalita hovoru se ustálí. Rozptyl paketů se pohyboval v průměru do 10 ms, 

s výkyvy maximálně do 20 ms. Tato hodnota by stačila pro vyrovnávací paměť přijímačů. 

Pro test přenosu videa byly zvoleny dvě šířky pásma, 350 kbit/s a 600 kbit/s. Násle-

dující graf vystihuje celkovou přenosovou rychlost jednotlivých režimů. 

 

Obr.  6-7: Přenos videa v HSDPA a UMTS-FDD pro dvojí datový tok. 

 

Graf potvrzuje předpoklad založený na technických specifikacích technologie UMTS-

FDD, šířka přenosového pásma pro video s datovým tokem 600 kbit/s nepostačuje. Vzhledem 

k tomuto během testu narostla hodnota MRL (Media Loss Rate) a video by v tomto případě 

bylo zcela neplynulé. Delay factor se ve všech případech držel na nulové hodnotě. 
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Obr.  6-8: Nárůst MLR způsobený úzkým přenosovým pásmem UMTS-FDD. 

 

6.4 O2 CDMA2000 1XEV-DO 

Síť CDMA 1xEV-DO spustila společnost Eurotel (dnes O2) 2.8.2004, jako první mobilní síť 

třetí generace u nás a jako první operátor spustil tuto technologii na frekvenci 450 MHz. Ten-

to standard nevymezuje přesně používanou frekvenci, operátor se rozhodl pro pásmo 

450 MHz, které do té doby využíval pro svou analogovou síť NMT a nemusel tedy pořizovat 

další licenci. EV-DO značí Evolution – Data Only nebo Data Optimized, jde tedy o čistě da-

tovou síť na principu přepojování paketů, smyčka s okruhovým spojováním hovorů zcela 

chybí. Existuje i verze EV-DV (Data/Voice), avšak absence koncových zařízení a celkově 

vyšší složitost systému hovořila v její neprospěch a širšího uplatnění se nikdy nedočkala. 

 O2 provozuje svou CDMA síť ve frekvenčním pásmu 450 – 470 MHz ve světě se však 

běžně využívají frekvence až do 2100 MHz [4]. Technologie vyžaduje šířku kanálu 

1,25 MHz. V současné době se hovoří o třech revizích: 

• Rev.0: základní revize s rychlostmi 2,4 Mbit/s forward link, 153 kbit/s reverse link4. 

• Rev.A: 3,1 Mbit/s forward link, 1,8 Mbit/s reverse link. 

• Rev.B: u nás zatím nedostupná, 4,9 Mbit/s forward link, 1,8 Mbit/s reverse link při 

využití jedné nosné (možnost využití více nosných, rychlost se násobí). 

 

                                                 
4 Oficiální specifikace CDMA využívají pro vyjádření směru nikoli downlink a uplink, nýbrž právě forward link 
a reverse link. 
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Jak je patrné, Revize A přináší především výrazné zrychlení ve směru od uživatele, což se 

dále projevuje ve snížení doby odezvy. Na rozdíl od CDMA sítě společnosti U:fon nemá O2 

upgrade na rev.A na všech svých základnových stanicích. 

Pro srovnání s UMTS a především HSDPA několik technologických vlastností. Forward 

link využívá podobně jako HSDPA TDMA dělení, přičemž jeden slot trvá 1,667 ms 

(u HSDPA 2 ms). V rámci obou technologií vysílá základnová stanice s konstantním výko-

nem, nedochází tedy k dýchání buňky jako u UMTS. Také CDMA disponuje technikou Hyb-

rid ARQ, využívá plánování přenosu pro každého uživatele zvlášť při využití modulací QPSK 

a 16-QAM.  

6.4.1 Pokrytí 

Jak již bylo řečeno, O2 provozuje svou CDMA 1xEV-DO síť ve frekvenčním pásmu  

450 – 470 MHz, tedy výrazně „níže“, nežli běžné GSM sítě nebo dokonce UMTS sítě. Nízká 

frekvence přináší pozitiva i negativa: 

 Velký dosah základnové stanice, nižší náklady na vybudování infrastruktury. 

 Signál lépe kopíruje terénní nerovnosti, dosah např. i v údolí. 

 Absence hlasové podpory zbytečně neomezuje přenos dat. 

 Nutnost rozměrné antény. 

 Vzhledem k vyšší vzdálenosti vysílače požadavek na vyšší vysílací výkon – nároky na 

energii. 

 Velké sektory základnové stanice pokrývají více uživatel – dělení přenosových kapa-

cit. 

Zejména poslední jmenovaný zápor má v praxi největší dopad. Přenosová rychlost se dělí 

mezi uživatele daného sektoru, přičemž dosah buňky může činit teoreticky až 54 km [18]. 

6.4.2 Koncová za řízení 

O2 si jako první společnost provozující CDMA2000 1xEV-DO na frekvenci 450 MHz musela 

nechat vyrábět speciální modem Gtran GPC-6420, který z počátku trpěl jistými nedostatky. 

Spolu s dalším rozvojem dalších sítí se do výroby modemů pouští i známější výrobci, brzy tak 

operátor nabízí externí USB modemy AnyData či PCMCIA karty Huawei. Po spuštění UMTS 

a obzvláště pak HSDPA se situace trošku zkomplikovala: neexistoval modem, který by zvlá-

dal zároveň CDMA2000 1xEV-DO a GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Uživatel se tak musel 

rozhodnout jen pro jednu z technologií. V tomto směru přinesl změnu až modem AnyData 

ADU 630WH, který zvládal všechny techniky mobilních datových přenosů a dle kvality 

příjmu automaticky přepojoval mezi systémy. Právě tento modem posloužil pro praktické 

testy. 
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6.4.3 Praktické testy 

Testy byly prováděny na území Brna, které O2 pokrývá CDMA 1xEV-DO rev.0, což lze 

v rámci práce považovat za výhodu. Operátor U:fon využívá stejnou technologii s rev.A, mů-

žeme tedy v závěru srovnat teoretické rozdíly v praxi. První graf zobrazuje propustnost sítě 

CDMA , a to v obou směrech. Pro vyšší vypovídací hodnotu byl test v každém směru opako-

ván dvakrát. 

 

Obr.  6-9: Přenosové rychlosti CDMA 1xEV-DO v obou směrech. 

 
Druhé měření forward linku vykázalo poměrně velkou nestabilitu přenosové rychlosti. 

V tomto ohledu nenabízí CDMA takovou stabilitu přenosové rychlosti, jako UMTS nebo 

HSDPA. Na vinně je větší nestabilita příjmových vlastností vzhledem k větší rozloze buňky a 

pravděpodobnější nepravidelné vytížení sítě dalšími uživateli v sektoru. Rychlost ve směru od 

uživatele naráží na teoretické maximum 153 kbit/s. V praxi se běžná rychlost pohybuje okolo 

100 kbit/s. 

 Následující graf vystihuje dobu odezvy, pro větší přesnost byly provedeny dva nezá-

vislé testy.  
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Obr.  6-10: Doba odezvy v síti CDMA 1xEV-DO. 

 
Doba odezvy se pohybuje okolo hodnoty 200 ms. Nezřídka se však objevují špičky 

přesahující 400 ms, což ovlivňuje především jitter v rámci VoIP komunikace. 

 Cílem měření VoIP v rámci CDMA bylo zjistit, zda síť podporuje a v praxi aplikuje 

QoS pro VoIP přenos. Scénář zahrnoval datový přenos k uživateli maximální možnou rych-

lostí při současném testu VoIP. Měření proběhlo třikrát: bez QoS příznaků, s QoS příznaky a 

s QoS příznaky s důrazem na VoIP. Ve všech případech se přenosová rychlost datového 

proudu pohybovala na hranici 650 kbit/s. 

  

Obr.  6-11: Vliv nastavení QoS pro VoIP v síti CDMA 1xEV-DO. 

 



49 

Jak je z grafu patrné, CDMA 1xEV-DO nepodporuje QoS pro zvýšení priority VoIP 

toků – MOS skóre se ve všech případech takřka neliší. Přesné hodnoty hovoří o průměrném 

MOS skóre 3,37 bez QoS a 3,38 s QoS, přičemž tyto hodnoty nezaručují kvalitní přenos hla-

su. Průměrný jitter se pohyboval na hranici 20 ms, ztrátovost vždy do 1%.  

 Test přenosu videa ve směru k uživateli přinesl poměrně překvapivé výsledky. Přenos 

vida rychlostmi 100 kbit/s, 350 kbit/s a 600 kbit/s byl ve všech případech takřka bez chyby. 

Maximální MDI (0:2,446) se objevilo pouze na okamžik u přenosu 100 kbit/s, v ostatních 

případech byla hodnota nulová. Vzhledem k prvnímu měření a značné nestabilitě přenosové 

rychlosti byly očekávány mnohem horší výsledky. 

6.5 T-MOBILE UMTS-TDD 

Společnost T-Mobile při výstavbě své sítě třetí generace překvapivě zvolila technologii 

UMTS-TDD společnosti IP Wireless. Ve srovnání s klasickou UMTS síti se liší způsobe du-

plexního přenosu, kdy komunikace oběma směry probíhá v jednom frekvenčním pásmu 

v různých časových okamžicích. Díky časovému dělení duplexu lze službu výrazně asymet-

rovat ve prospěch jednoho ze směrů, v praxi se preferuje směr k uživateli. 

 TDD i FDD verze mají k sobě z technického hlediska velmi blízko: obě technologie 

využívají frekvenční pásmo o šířce 5 MHz s čipovou rychlostí 3,84 Mcps. Během vývoje 

TDD byla vytvořena ještě úzkopásmová verze 1,6 MHz čipovou rychlostí 1,28 Mcps.  

 Časový rámec o délce 10ms se dělí na 15 timeslotů, jeden timeslot tedy trvá 0,667 ms. 

Tři z patnácti timeslotů slouží k signalizaci, zbývající jsou vyhrazeny pro data uživatelů. Roz-

prostírací faktor může v uplinku nabývat hodnot 1, 2, 4, 8, 16, v downlinku pak jen 1, 6.   

Kanálové kódování probíhá konvolučním a turbo kódováním, pro modulaci se využívá 

QPSK. 

6.5.1 Pokrytí 

Stejně jako u ostatních technologií, UMTS-TDD není striktně omezeno konkrétním frekvenč-

ním pásmem, čehož právě T-Mobile využívá. Operátor svůj Internet 4G, což je jen a pouze 

marketingový název pro UMTS-TDD, provozuje na dvou frekvencích:  

• 872 – 875,8 MHz: slouží k pokrytí menších měst. 

• 1900,1 – 1905,1 MHz: pokrytí především Prahy a centra některých měst [9]. 

 

Toto rozdělení vychází z logické úvahy: základnová stanice s nižší frekvencí by v hustě osíd-

lených oblastech pokryla příliš mnoho uživatelů, což by se projevilo v kvalitě služby. Toto 

rozdělení představuje optimální kompromis mezi náklady na budování rádiové přístupové sítě 

a zachováním co nejlepších parametrů služby. Pokrytí platné k dubnu 2009 vystihuje Obr.  

6-12. 
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Obr.  6-12: Dostupnost technologie UMTS-TDD od T-Mobile. 

 
Jak je patrné z mapy pokrytí, T-Mobile nenabízí tak dobré pokrytí, jako CDMA2000 

1xEV-DO od O2, nebo tatáž technologie operátora U:Fon. 

6.5.2 Koncová za řízení 

Praktická využitelnost služby se odvíjí od dostupnosti koncových zařízení. Technologii 

UMTS-TDD nelze i přes veškerou podobnost využít v terminálech uzpůsobených pro UMTS-

FDD, duální zařízení na trhu nejsou a v dubnu 2009 nejsou žádné informace o tom, že by ně-

který z výrobců takové zařízení chystal. UMTS-TDD lze tedy využít jen v notebooku pro-

střednictvím PCMCIA či PCexpress karty, či ve stolním počítači prostřednictvím USB modu-

lu. Operátor v době psaní práce připravoval k uvedení i router, schopný přijímat mobilní 

datové přenosy a nadále je předávat po drátě technologií ethernet, či bezdrátově přes Wi-Fi. 

Podobné zařízení nabízí i konkurenční O2 a U:Fon, obojí pro síť CDMA2000 1xEV-DO. 

  Veškerá dostupná zařízení podporují zpětnou konvergenci služeb s EDGE a GPRS. 

Uživatel, který často cestuje, tak mimo dosah sítě UMTS-TDD využije všude dostupné, byť 

násobně pomalejší připojení. 

6.5.3 Praktické testy 

T-Mobile jako jediný přiřazuje po přihlášení do sítě účastníkovi veřejnou IP adresu z rozsahu 

86.24.XX.XX. Dva uživatelé v této síti tak na sebe vidí bez nutnosti sestavení VPN. V praxi 

však připojení vykazovalo značnou nestabilitu právě při přenosu mezi dvěma koncovými za-

řízeními a vyjma doby odezvy se nepodařilo provést další testy. Jedna ze stran v průběhu tes-

tů, ať už přenosových rychlostí, VoIP či videa, přestala odesílat data, přičemž příjem zůstal 

zachován. V takovém případě pomohlo až odpojení a opětovné navázání spojení. Příčinu cho-
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vání se nezdařilo odhalit ani po konzultaci s technickým pracovníkem. V případě této techno-

logie tedy byly provedeny jen testy proti pevné síti. 

 Test doby odezvy byl pro větší přesnost proveden třikrát, jak vystihuje následující 

graf. 

 

Obr.  6-13: Doba odezvy v síti T-Mobile UMTS-TDD. 

 
Průměrná hodnota odezvy se pohybovala na hranici 175 ms, minimální dosahovala 

hodnoty 100 ms.  Poměrně výrazný rozptyl doby odezvy nedává příliš dobré předpoklady pro 

využívání VoIP. 

Test přenosových rychlostí bude zahrnut do závěrečného srovnání, částečně však lze 

tyto parametry vyčíst z následujícího testu přenosu videa. Následující graf zachycuje průběh 

tří testů video streamů o šířce 100, 350 a 600 kbit/s v obou směrech. 
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Obr.  6-14: Přenos videa ve třech šířkách pásma v obou směrech přenosu. 

 
Pro upřesnění závěrů přiložme graf ztrátovosti jednotlivých přenosů. 

 

Obr.  6-15: Ztrátovost v jednotlivých přenosech videa. 

 
Ztrátovost na úrovni 80% je logickým důsledkem úzkého přenosového pásma ve směru 

od uživatele. V případě 350 kbit/s přenosu se ztrátovost sice snížila, stále však dosahuje neak-

ceptovatelných hodnot. Technologie nepostačuje ani pro sledování videa o datovém toku 600 

kbit/s, kdy se ztrátovost pohybuje v rozmezí 20 – 30%. Media Loss Rate se v tomto konkrét-

ním případě dosahuje průměrné hodnoty 128,8 ztracených rámců za vteřinu při maximálním 

zpoždění 3203 ms. Ve zbylých případech však byla zaznamenána nulová ztrátovost a akcep-

tovatelné maximální zpoždění.  
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6.6 U:FON CDMA 1XEV-DO 

Nejmladší operátor na českém trhu U:fon si zvolil technologii CDMA2000 provozovanou ve 

frekvenčním pásmu 410 – 430 MHz. Dodavatelem technologie se stala čínská společnost 

ZTE. Operátor zvolil poměrně netradiční i když logické řešení, v rámci jedné sítě provozuje 

dvojici různých technologií, jejichž parametry shrnuje následující tabulka. 

Tab. 6-2: porovnání technologií CDMA2000 1xRTT a 1xEV-DO Rev.A 

 CDMA2000 1xRTT CDMA2000 1xEV-DO Rev.A5 

hlas / data  /   /  

frekvenční pásmo 410 – 430 MHz 410 – 430 MHz 

přenosová rychlost (forward) 144 kbit/s 3,1 Mbit/s 

přenosová rychlost (reverse) 144 kbps 1,8 Mbit/s 

 

Každá z technologií má nezastupitelnou přednost: 1xRTT, byť jedna z nejstarších 3G 

technologií, nabízí okruhově spojované přenosy pro zajištění hlasových hovorů. Z pohledu 

přenosu dat však právě hlasové hovory nadmíru snižují kapacitu a právě díky absenci spojo-

vání okruhů dosahuje verze 1xEV-DO řádově vyšších rychlostí. Pokud chtěl U:fon 

v omezeném frekvenčním pásmu nabízet jak hlasové, tak rychlé datové přenosy, zvolil vhod-

né řešení. 

 Obě verze CDMA nejsou vzájemně kompatibilní, nicméně existují duální zařízení 

schopné komunikovat v obou verzích jedné sítě. 

6.6.1 Pokrytí 

Síť CDMA2000 1xEV-DO buduje U:fon od počátku pod Revizí A, což je ve srovnání se 

shodnou sítí společnosti O2 nezanedbatelná výhoda. Pro dosah základnových stanic a charak-

teristiky pokrytí platí vše uvedené v kap. 6.4.1.  Každá základnová stanice obsahuje obojí 

varianty CDMA, podobně jako u UMTS a HSDPA platí nižší pokrytí v neprospěch datové 

verze 1xEV-DO, jak ukazuje Obr.  6-16. 

 

                                                 
5 Srovnání s dalšími verzemi CDMA2000 1xEV-DO v kap. 6.4 . 



54 

  

Obr.  6-16: Srovnání dosahu sítí 1xRTT a 1xEV-DO operátora U:fon. 

 

6.6.2 Koncová za řízení 

Jak bylo zmíněno na začátku kapitoly 6.6, U:Fon provozuje dvě technologie: CDMA2000 

1xRTT pro realizaci hlasových hovorů a CDMA2000 1xEV-DO pro přenosy datové. Tomu 

uzpůsobuje také nabídku tarifů a koncových zařízení. 

 Operátor z počátku nabízel klasické pevné telefony komunikující pouze prostřednic-

tvím 1xRTT sítě. Nechyběla možnost připojení k internetu, avšak pouze maximální rychlostí  

144 kb/s. Pro datové přenosy sloužily modemy využívající 1xEV-DO síť nebo kombinovaná 

zařízení. Nejnovějším počinem jsou duální mobilní telefony schopné předávat hovory přes 

1xRTT síť a datovat přes 1xEV-DO síť. V době datového spojení zůstává účastník běžně do-

stupný, což bývá dodnes problémem u zařízení GPRS/EDGE třídy B. 

 

6.6.3 Praktické testy 

Měření CDMA 1xEV-DO rev.A probíhalo pomocí USB modemu AnyDATA ADU-510L. 

Operátor přiděluje klientům adresy ze soukromého rozsahu, měření tedy probíhalo pomocí 

VPN tunelu. 

 První test propustnosti ve směru k uživateli  (forward link) byl pro větší vypovídací 

hodnotu opakován třikrát. 
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Obr.  6-17: Přenosové rychlosti ve směru forward link v síti U:Fon CDMA 1xEV-DO. 

 

CDMA nabízí velmi slušné maximální přenosové rychlosti (871 kbit/s), stabilita pře-

nosové rychlosti je však podstatně horší. Při druhém měření (zelený graf) se přenosová rych-

lost poměrně dlouho ustálila pod hranicí 300 kbit/s. Průměrné přenosové rychlosti měření 

byly 364 kbit/s, 410 kbit/s a 446 kbit/s. Velký rozptyl však nedává dobré předpoklady pro 

přenos například streamového videa. 

 Následuje test propustnosti ve směru od uživatele (reverse link), měření opět probí-

halo třikrát. Měření poslouží pro přímé porovnání rev.0 a rev.A.   

 

Obr.  6-18: Přenosové rychlosti ve směru reverse link v síti U:Fon CDMA 1xEV-DO. 
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Jak je z grafu patrné, ani směr od uživatele nenabízí příliš dobrou stabilitu. Na vinně 

může být i malý rozměr modemu, ke kterému nelze připojit externí anténu a příjmové schop-

nosti mění se ve velmi krátkém čase. Průměrná přenosová rychlost se pohybovala v rozmezí 

217 až 239 kbit/s, což je zhruba dvojnásobek rychlostí Rev.0 v síti O2. 

 Opět třikrát byl proveden test doby odezvy, jak zobrazuje následující graf. 

  

Obr.  6-19: Doba odezvy v síti U:Fon CDMA 1xEV-DO. 

 
Doby odezvy v síti CDMA 1xEV-DO Rev.A jsou velmi překvapivé. Minimální hod-

noty činily 68 ms průměr všech tří měření skončil pod hranicí 100 ms, která je obecně pova-

žována za hranici pro nasazení některých služeb (například online hry, scalpové obchodování 

na elektronických trzích). 

 Velmi dobré hodnoty doby odezvy dávají předpoklad pro vysoká MOS skóre v rámci 

testů VoIP. Ostatně operátor k modemu AnyDATA ADU-510L přibaluje sluchátka a soft-

ware pro přímé telefonování. Měření probíhalo dvakrát, a to pro kodeky G.711 (64 kbit/s) a 

G.729 (8 kbit/s). 
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Obr.  6-20: MOS skóre v rámci VoIP v síti U:Fon CDMA 1xEV-DO. 

 
Jak je z grafu patrné, síť má své limity při použití kodeku G.711. Průměrné MOS 

skóre 3,16 (od uživatele jen 2,93) neposkytuje kvalitní komunikaci. Osmkrát úspornější kodek 

G.729 ale již nabízí podstatně lepší hodnoty, průměr 3,75 v obou směrech komunikace bez 

výraznějších výkyvů.  

 Následující graf vystihuje ztrátovost během přenosu videa.  

 
Obr.  6-21: MOS skóre v rámci VoIP v síti U:Fon CDMA 1xEV-DO. 

 

Na grafu není zajímavý ani tak peak při přenosové rychlosti 600 kbit/s, jako spíše nenu-

lové hodnoty MLR při rychlostech 350 a dokonce i 100 kbit/s. Tyto ztráty by vytvořily vidi-
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telné chyby v obraze. V tomto ohledu si U:fonova síť vede hůře, než například parametrově 

horší UMTS-FDD od O2. 
 

6.7 SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETR Ů 
NAPŘÍČ TECHNOLOGIEMI 

V této kapitole srovnáme všechny sítě třetí generace dostupné na území České republiky. Pře-

hledné grafy doplňuje v závěru tabulka s přesnými hodnotami jednotlivých parametrů. První 

graf srovnává přenosové rychlosti ve směru k uživateli . 

 
Obr.  6-22: Srovnání technologií, propustnost ve směru downlink. 

 

Z grafu vyplývá několik skutečnosti. Nejlepší stabilitu přenosové rychlosti nabízí 

technologie HSDPA a UMTS, byť druhá z jmenovaných na podstatně nižší přenosové rych-

losti. V maximálních hodnotách technologie CDMA technologii HSDPA dokonce překonává, 

přenos se však vyznačuje velkou nestabilitou přenosové rychlosti. Nepříliš dobrého výsledku 

dosáhla i technologie UMTS-TDD od T-Mobile. Nízké rychlosti jsou zřejmě důsledkem vět-

šího vytížení sítě v dané lokalitě. T-Mobile pokrývá území Brna menším počtem základno-

vých stanic pracujících ve frekvenčním pásmu 872 MHz. Obě technologie CDMA také pracu-

jí v nižším frekvenčním pásmu, základnové stanice pokrývají větší území s potenciálním 

využitím více uživateli. V malých sektorech sítí UMTS a HSDPA je nižší pravděpodobnost 

výskytu více aktivních uživatelů. 

Následuje test přenosové rychlosti ve směru od uživatele. 
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Obr.  6-23: Srovnání technologií, propustnost ve směru uplink. 

 

Červený graf technologie HSDPA zcela neodpovídá reálným výsledkům. HSDPA by 

v praxi mělo dosahovat stabilní přenosové rychlosti UMTS-FDD. Nejzajímavější je však 

srovnání technologií CDMA 1xEV-DO od společností O2 (Rev.0, geodet. 153 kbit/s) a U:fon 

(Rev.A, geodet. 1,8 Mbit/s). Řádový teoretický rozdíl však v praxi znamená pouze zhruba 

dvojnásobnou rychlost.  

 Třetím důležitým parametrem zůstává doba odezvy. 

 
Obr.  6-24: Srovnání technologií, doba odezvy. 

 

Nejlepších výsledků dosahuje technologie CDMA 1xEV-DO Rev.A společnosti 

U:fon. Průměrná doba odezvy pod hranicí 100 ms opět kontrastují s CDMA Rev.0 společnosti 

O2, jejíž doba odezvy je zhruba dvojnásobná. Spolu s přenosovou rychlostí ve směru od uži-
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vatele jde o praktický důkaz, že nasazení Rev.A v CDMA sítích má významný dopad na kva-

litu poskytované služby. Velký rozptyl zpoždění lze vysledovat u technologie UMTS-TDD 

společnosti T-Mobile. 

 Test VoIP hovorů degradovala chyba, kdy měřící program nebyl schopen korektně 

změřit směr hovoru k uživateli u technologií CDMA 1xEV-DO a HSDPA, obojí v síti O2. 

 
Obr.  6-25: Srovnání technologií, MOS skóre v rámci VoIP. 

 

MOS skóre neklesající pod úroveň 3,5 zaručuje akceptovatelnou kvalitu VoIP komu-

nikace úsporným kodekem G.711 (8 kbit/s). Jak je z grafu patrné, tuto podmínku splňují 

všechny technologie vyjma UMTS-TDD operátora T-Mobile, kde kvalita velmi kolísá. Zmi-

ňované velmi nízké hodnoty ve směru k uživateli byly po reálných testech vyhodnoceny jako 

chybné. Dosažené MOS skóre přímo závisí na dalších dvou parametrech, ztrátovosti a rozpty-

lu, které vystihují následující dva grafy. 
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Obr.  6-26: Srovnání technologií, ztrátovost VoIP. 

 

Všechny technologie si udržely průměrnou ztrátovost do 1%, což v praxi obvykle po-

stačuje pro nerušenou konverzaci. Moderní kodeky ztracené pakety (úseky hlasu) nahrazují ve 

vyrovnávací paměti například vypočteným průměrem z předchozích několika paketů. 

 
Obr.  6-27: Srovnání technologií, rozptyl. 

 

Na grafu rozptylu doručování paketů lze odhalit příčinu nižšího celkového skóre VoIP 

hovoru v síti UMTS-TDD. Ostatní technologie si udržovaly průměrnou hodnotu do 12 ms. 

Ideální velikost vyrovnávací paměti komunikujících stran by tak činila 20 ms. 
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Pro test přenosu videa ve směru k uživateli byl vybrán datový tok 350 kbit/s. Ten by 

měly teoreticky zvládnout bez problémů všechny testované technologie. První graf vystihuje 

celkovou přenosovou rychlost streamu. Opět si lze všimnout slow-startu u UMTS-FDD od 

O2. 

 
Obr.  6-28: Srovnání technologií, přenos videa s datovým tokem 350 kbit/s. 

 

V praxi však svého limitu dosahuje technologie UMTS-FDD, u které teoretická rych-

lost 384 kbit/s v praxi nezajistí dostatečnou šířku pásma pro 350 kbit/s video. To ostatně po-

tvrzuje následující graf ztrátovosti. 

 
Obr.  6-29: Srovnání technologií, ztrátovost MLR. 
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Graf vedle narůstající ztrátovosti UMTS-FDD prozrazuje nezanedbatelnou ztrátovost 

technologie CDMA 1xEV-DO Rev.A společnosti U:fon. Přestože disponuje dostatečně širo-

kým pásmem a síť by měla zvládnout i vyšší datové přenosy, dochází při přenosu ke ztrátám. 

Tabulka přesných naměřených hodnot je uvedena v příloze. 

6.7.1 Pokrytí, dostupnost a konvergence služeb 

Na základě požadavku mobility pak zájemce o mobilní datové přenosy musí brát v potaz i 

dostupnost daných technologií v místě obvyklého využití. Technologie HSDPA operátora O2 

nabízí na základě výsledků měření nejlepší a nejstálejší parametry, avšak v současné době 

pouze na velmi omezeném území. CDMA 1xEV-DO operátorů O2 a U:fon, stejně jako 

UMTS-TDD od T-Mobile nabízí pokrytí výrazně lepší. 

 Žádný z operátorů však vzhledem k nemalým nákladům na vybudování rádiové pří-

stupové sítě nedosahuje úrovně pokrytí generace druhé (GSM). Důležitá je tedy i otázka zpět-

né konvergence služeb, tedy zda uživatel může v místech nedostupnosti sítě generace třetí 

využít byť pomalejší GPRS anebo EDGE. Základním předpokladem zůstává dostupnost kom-

binovaných terminálů, ty však v nabídce operátorů nechybí. Z tohoto pohledu má velkou ne-

výhodu operátor U:Fon, který disponuje pouze sítí třetí generace. V místech nedostupnosti 

sítě CDMA 1xEV-DO zůstává uživatel bez možnosti záložního spojení. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se věnuje rozboru, srovnání a následnému praktickému měření parametrů 

mobilních sítí třetí generace. Teoretická část pojednává o klíčových parametrech jednotlivých 

vývojových etap UMTS, konkrétně Release 99, Release 5 a Release 6, kterým v praxi odpo-

vídá systém UMTS s rádiovou přístupovou sítí W-CDMA, HSDPA a HSUPA. 

 Pro zlepšení kvalitativních parametrů napříč jednotlivými Releases byly stanoveny 

následující cíle: zvýšení přenosové rychlosti ve směru k uživateli (HSDPA) a od uživatele 

(HSUPA), snížení doby odezvy RTT a v neposlední řadě zvýšení celkové přenosové kapacity 

rádiové přístupové sítě. Při návrhu byl brán v potaz i dopad na stávající prvky páteřní sítě a 

požadavek operátorů na co nejnižší finanční náklady při nasazení jednotlivých Releases.  

Release 5 přináší výrazné zvýšení přenosové rychlosti směrem k uživateli zavedením 

společného kanálu HS-DSCH (High-Speed-Downlink Shared Channel). Ve směru k uživateli 

tedy nejsou sestavovány jednotlivé kanály, ale uživatelé jsou časovým multiplexem obsluho-

váni postupně. Zkrácení doby odezvy bylo dosaženo přesunutím rozhodujících mechanismů a 

vyrovnávacích pamětí ze vzdálenější entity sítě RNC do základnové stanice NodeB, tedy blíže 

k rádiové části odpovědné za nejvíce chyb při přenosu. Byly zavedeny techniky pro rychlé 

přeposílání na fyzické vrstvě, rychlé plánování a zvýšení efektivity přenosu díky HARQ. Řa-

du těchto zlepšení následně přebírá i Release 6 pro rychlejší tok dat směrem od uživatele. 

V praktické části byla provedena měření kvalitativních parametrů v sítích třetí genera-

ce dostupných na území České republiky: O2 UMTS-FDD, O2 HSDPA, O2 CDMA 

1xEV-DO Rev.0, T-Mobile UMTS-TDD a U:fon CDMA 1xEV-DO Rev.A. Testy byly zamě-

řeny na tyto parametry: přenosová rychlost ve směru k i od uživatele, doba odezvy, vhodnost 

sítě pro VoIP komunikaci a přenos videa. 

 Z provedených měření lze vyvodit několik závěrů. Nejvyšší a v čase nejstabilnější 

přenosové rychlosti směrem k uživateli nabízí bezesporu HSDPA společnosti O2. V přímém 

srovnání s UMTS-FDD, tedy srovnání Release 99 a Release 5, byly v praxi ověřeny teoretické 

poznatky o zlepšení klíčových parametrů. CDMA sítě se sice špičkovou rychlostí směrem 

k uživateli HSDPA vyrovnají, nenabízí však takovou stabilitu v čase a průměrné rychlosti jsou 

mnohem nižší. Nestabilita vzniká v důsledku malých antén modemů, rychlých změn v úrovni 

přijímaného signálu a především velkých sektorů základnových stanic, které pokrývají více 

aktivních uživatelů.  

 Díky dostupnosti sítí CDMA 1xEV-DO Rev.0 společnosti O2 a Rev.A společnosti 

U:fon byly ověřeny teoretické předpoklady zlepšení klíčových parametrů. Teoretického zvý-

šení přenosové rychlosti směrem od uživatele z 153 kbit/s na 1,8 Mbit/s v praxi rozhodně do-

sáhnout nelze. Měřením byl zjištěn zhruba dvojnásobný nárůst rychlosti. Rev.A se však velmi 

pozitivně odráží na době odezvy. Zajímavým zjištěním vyplývajícím z měření přenosu videa 

v sítí CDMA 1xEV-DO Rev.A společnosti U:fon zůstává vždy nenulová ztrátovost přenáše-

ných paketů, i při datových tocích hluboko pod praktické možnosti sítě. 
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Ve všech ohledech průměrný výkon podala technologie UMTS-TDD společnosti T-

Mobile, kterou na základě naměřených hodnot nelze doporučit pro VoIP, a to ani za použití 

velmi úsporného kodeku G.729. V praxi trpí především nestabilitou přenosových rychlostí a 

poměrně velkými rozptyly doby odezvy. 

Při výběru nejvhodnějších služeb nelze vycházet pouze z teoretických parametrů a in-

formací operátorů. Jak provedená měření dokazují, praxe se od teorie v této oblasti velmi vý-

razně liší. V závislosti na potřebě mobility je třeba dále zvážit dostupnost technologie v mís-

tech využití plus dostupnost technologií předchozí generace daného operátora, které lze mimo 

dosah sítě generace třetí v případě nouze využít. Univerzální modemy umožní u operátorů O2, 

T-Mobile a Vodafone využít EDGE či GPRS. Nejmladší operátor U:fon takovou možnost 

nemá a mimo dosah vlastní sítě zůstává uživatel bez spojení. 

Součástí práce je laboratorní úloha zaměřená na teoretické seznámení se sítěmi třetí 

generace a následné praktické srovnání klíčových kvalitativních parametrů mobilních dato-

vých přenosů v sítích generace druhé a třetí. 
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SEZNAM ZKRATEK  

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

ARQ Automatic Repeat reQuest 

AMC Adaptive Modulation and Coding 

BER Bit Error Ratio 

CBR Constant Bitrate 

CDMA Code Division Multiple Access 

CDMA 1xEV-DO Code Division Multiple Access Evolution – Data Only 

CDMA 1xRTT Code Division Multiple Access Radio Transmission Technology 

CQI Channel Duality Information 

DCH Dedicated Channel 

DF Delay Factor 

DPCCH Dedicated Physical Control Channel 

DSCH Dedicated Shared Channel 

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

E-AGCH E-DCH Absolute Grant Channel 

E-DHC Enhanced Dedicated Channel 

E-DPDCH Enhanced Dedicated Physical Data Channel 

E-HICH E-DCH HARQ Indicator Channel 

E-RGCH E-DCH Relative Grant Channel 

E-UTRA Evolved UMTS Terrestrial Radio Access 

FACH Forward Access Channel 

FDD-CDMA Frequency Division Duplex – Code Division Multiple Access 

GERAN GSM EDGE Radio Access Network 

GGSN Gateway GPRS Support Node 

GSM Global System for Mobile communications 

HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 
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HSOPA High Speed OFDM Packet Access 

HSUPA High Speed Uplink Packet Access 

HS-DPCCH Uplink High-Speed Dedicated Physical Control Channel 

HS-DSCH High-Speed Downlink Shared Channel 

HS-PDSCH High-Speed Physical Downlink Shared Channel 

HS-SCCH High-Speed Shared Control Channel 

IMS IP-based Multimedia Services 

ITU Universal Mobile Telecommunications System 

LTE Long Term Evolution 

MDI Media Delivery Index 

MIMO Multiple Input Multiple Output 

MLR Media Loss Rate 

MOS Mean Option Score 

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing 

QoS Quality Of Service 

RACG Random Access Channel 

RNC Radio Network Controller 

RTT Round Trip Time 

SAW Stop And Wait 

SGSN Serving GPRS Support Node 

TDD-CDMA Time Division Duplex – Code Division Multiple Access 

TTI Transmission Time Interval 

UE User Equipment 

UMTS Universal Mobile Telecommunications system 

UTRAN UMTS Terrestial Radio Access Network 

VBR Variable Bitrate 

VOD Video On Demand 

VPN Virtual Private Network 
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PŘÍLOHA A.1: VÝSLEDKY M ĚŘENÍ VŠECH TECHNOLOGIÍ 

 O2 UMTS-FDD O2 HSDPA O2 CDMA  
1xEV-DO Rev.0 

T-Mobile 
UMTS-TDD 

U:fon CDMA 
1xEV-DO Rev.A 

Přenosová rychlost downlink [kbit/s] 
- průměrná 265,959 761,544 499,460 281,433 447,498 
- maximální 293,707 800,792 873,236 384,856 215,818 
- minimální 89,375 541,935 277,369 136,393 871,942 

Přenosová rychlost uplink [kbit/s] 
- průměrná 296,997 140,009 118,958 100,046 217,244 
- maximální 310,023 188,407 125,578 96,428 166,793 
- minimální 275,965 50,863 103,615 106,943 316,385 

Doba odezvy [ms] 
- průměrná 177 253 215 175 94 
- maximální 280 318 291 312 230 
- minimální 138 238 195 105 72 

VoIP, směr downlink 
MOS skóre (průměr) 3,99 4,02 3,99 2,79 3,78 
End-to-End zpoždění [ms] 75,000 75,000 75,020 108,800 135,740 
Průměrný jitter [ms] 5,000 3,900 9,360 21,720 5,840 
Ztracených bajtů [%] 0,093 0,067 0,133 0,033 0,213 

Přenos videa 350 kbit/s, směr downlink 
Průměrná propustnost [kbit/s] 339,169 366,050 313,840 350,011 347,124 
Průměrný DF [ms] 0 2 0 255 124 
Prům. MLR [media frames/s] 5,096 0 0 0,000 2,016 
Max MDI: max DF:max MLR 0 : 23,490 95 : 0 0 : 0 2 000 : 0 215 : 9,361 
Ztracených bajtů [%] 2,120 0 0 0 0,843 
Průměrný jitter [ms] 2,633 5,600 6,500 22,460 11,020 
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PŘÍLOHA A.2: VÝSLEDKY M ĚŘENÍ END-TO-END: O2 HSDPA, U:FON CDMA 1XEV-DO REV.A 

 O2 HSDPA U:fon CDMA 1xEV-DO Rev.A 
Přenosová rychlost [kbit/s] 

- průměrná 302,999 138,897 
- maximální 323,599 186,726 
- minimální 93,805 82,772 

Doba odezvy [ms] 
- průměrná 568 248 
- maximální 2609 453 
- minimální 399 176 

VoIP uplink/downlink 
MOS skóre (průměr) 3,68 / 3,71 3,42 / 2,72 
End-to-End zpoždění [ms] 189,680 / 217,918 183,620 / 183,620 
Průměrný jitter [ms] 12,860 / 13,041 15,460 / 15,460 
Ztracených bajtů [%] 0,107 / 0,068 0,333 / 0,333 

Přenos videa 350 kbit/s 
Průměrná propustnost [kbit/s] 325,318 214,308 
Průměrný DF [ms] 194 619 
Prům. MLR [media frames/s] 11,454 76,383 
Max MDI: max DF:max MLR 2 960 : 44,689 3 366 : 166,061 
Ztracených bajtů [%] 5,294 36,157 
Průměrný jitter [ms] 6,750 32,281 



72 

PŘÍLOHA B: LABORATORNÍ ÚLOHA 

Srovnání mobilních datových p řenosů v sítích 2G a 3G 
 
Cíl laboratorní úlohy 

Vysvětlení klíčových odlišností mobilních sítích druhé a třetí generace a následné ověření 

teoretických předpokladů v praxi. Měření klíčových parametrů mobilních datových přenosů 

v síti 2G (GPRS/EDGE) a 3G (UMTS-TDD) a jejich vzájemné srovnání pro praktické použi-

tí. 

 
Vybavení pracoviště 

Notebook PCMCIA slotem, T-Mobile 4G Combi karta, program Microsoft Excel 

 

Úkoly 

� Nakonfigurujte připojení pro mobilní datové přenosy GPRS/EDGE. 

� Proveďte měření klíčových kvalitativních parametrů technologie, hodnoty 

zaznamenejte do tabulky v programu Microsoft Excel. 

� Nakonfigurujte připojení T-Mobile 4G modemu pro mobilní datové přenosy v rámci 

služby Internet 4G. 

� Proveďte měření klíčových kvalitativních parametrů technologie, hodnoty 

zaznamenejte do tabulky v programu Microsoft Excel. 

� Srovnejte a vyhodnoťte dosažené výsledky. 

Teoretický úvod 

Počátky mobilních sítí třetí generace sahají až do roku 1988, kdy pod hlavičkou ITU (Inter-

national Telecommunication Union) vzniklo doporučení ITU IMT-2000. To stanovilo základ-

ní charakteristiky a vlastnosti mobilních sítí třetí generace. IMT-2000 však nepoložilo základy 

pouze síti UMTS, ale i řadě dalších více či méně odlišných sítí. V současné době fungují na 

území České republiky následující sítě třetí generace: 

� O2: UMTS-FDD (data + hlas) + nadstavba HSDPA (data), CDMA 1xEV-DO (data) 

� T-Mobile: UMTS-TDD (data) 

� U:Fon: CDMA 1xRTT (data + hlas), CDMA 1xEV-DO (data) 

� Vodafone: UMTS-FDD (data + hlas) + nadstavba HSDPA (data) 

 

Mobilní síť se skládá ze tří částí: rádiová přístupová síť, síťový subsystém a systém dohledu a 

obsluhy. Zavedení 3G žádá kompletní výstavbu rádiové přístupové sítě a softwarové a/nebo 

hardwarové změny v částech zbývajících. Síťový subsystém tedy po zavedení obsluhuje dvě 

nebo i více rádiových přístupových sítí, jak zobrazuje následující obrázek: 
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Mobilní terminál 
UMTS/GSM

UE – User Equipment

Komunikátor 
UMTS

RNC

RNC

VLR                   HLR AuC EIR

SGSN

MSC
GMSC

Node B

Node B

Node B

Node B

Node B

Node B

GGSN

PSTN

PDN

Iur

Iub

Iub

Uu

Uu

Iups

Iugs

Mobile
Equipment

USIM

Nutné hardwarové i softwarové změny

Pouze softwarové změny

 

Obr. 1 – Základní architektura sítě GSM s rádiovou přístupovou sítí UMTS. 

 

Klíčové změny se odehrály právě v rádiové přístupové síti. Z pohledu architektury pří-

stupové sítě došlo ve srovnání s GSM k několika změnám: Základnové stanice NodeB (ekvi-

valent BTS v GSM) jsou připojeny k RNC (Radio Network Controller – ekvivalent BSC v 

GSM). Na rozdíl od BSC jsou jednotlivé RNC vzájemně propojeny rozhraním Iur. Při pře-

chodu uživatele z jedné oblasti do jiné tak RNC posílá data rovnou do aktuální obslužné 

RNC. 

 Sítě třetí generace charakterizuje především zcela odlišná přístupová metoda uživatelů 

k prostředkům sítě. Systémy druhé generace využívaly přístup FDMA/TDMA (Frequen-

cy/Time Division Multiple Access), kdy jednotliví uživatelé komunikovali v časově dělených 

timeslotech (8 timeslotů) v úzkopásmových frekvenčních kanálech (200 kHz). Sítě třetí gene-

race však využívají přístupovou metodu WCDMA (Wide Code Division Multiple Access). 

Všichni uživatelé v dané buňce komunikují ve stejném, avšak mnohem širším frekvenčním 

kanálu (5 MHz UMTS, 1,25 MHz CDMA 1xEV-DO). Uživatelé jsou pak rozlišování ortogo-

nálními kódy. 
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Obr. 2 – Techniky přístupu uživatelů. 

 

Rychlost datových přenosů GPRS vyplývá z počtu přiřazených timeslotů a použitého 

kódovacího schématu. Maximální rychlost směrem k uživateli 171,20 kbit/s lze dosáhnout 

pouze při obsazení osmi timeslotů a velmi dobré úrovně signálu umožňující využití kódovací-

ho schématu CS4, které je nejméně odolné proti chybovosti. Terminály však takový počet 

timeslotů obsadit neumí, také operátoři nedovolí přiřazení více než pěti timeslotů v konfigura-

ci 4+1 nebo 3+2.  

 Technologie EDGE rozšiřuje tabulku kódovacích schémat o další pětici využívající 

modulaci 8PSK. Ta zvyšuje počet přenesených bitů na symbol z jednoho na tři. Nejvyšší 

rychlost při čtyřech timeslotech tak činí 236 kbit/s. 

 Určení přenosové rychlosti v technologii UMTS není z pohledu předchozích tak jed-

noduché. Jak již bylo zmíněno, uživatelé jsou rozlišování jednotlivými kódy. Rozprostírací 

signály užívané v rádiovém prostředí se získávají z množiny tvořené tzv. Walshovým stro-

mem. Kódy různých větví tohoto stromu jsou až na výjimky ortogonální.  To znamená, že 

pokud jsou násobeny jakékoliv dvě funkce uvažovaného souboru, a následně integrovány přes 

celý interval, výsledkem je nula. Neboli při přesné šasové synchronizaci spolu dva signály 

(dvě uživatelská zařízení) neinterferují a po příjmu je možné jejich opětovné dekódování.  

Tyto kódy jsou označovány symbolem CSF,k, kde SF (Spreading Factor) je činitel rozprostírá-

ní, nebo také zisk rozprostírání. K je pak číslo kódu. Pokud získá jeden uživatel kód C8,2, 

nemůže jiný uživatel získat kód C16,4 nebo C4,1. Takové kódy jsou násobkem kódu prvního 

a jejich použitím pro jiné uživatele by docházelo ke vzniku interferencí.  

 Vynásobením digitálního signálu v základním pásmu se signálem, který má vyšší pře-

nosovou rychlost, dojde k rozprostření spektra. To je podstatou WCDMA. Elementem rozpro-

stírací sekvence je chip, odtud je definována chipová rychlost. V případě systému UMTS vy-

užívající WCDMA byla chipová rychlost stanovena na 3,84 Mcps/s. 

 Činitel rozprostření  SF – udává, kolik čipů je využito k bezdrátovému přenosu jedno-

ho bitu, neboli poměr mezi chipovou rychlostí rozprostíracího kódu a bitové rychlosti datové-

ho signálu. Vstupní datový signál (před rozprostřením) může mít proměnnou bitovou rych-

lost, tudíž se může měnit i činitel rozprostření. A to v rozsahu od 4 do 512. Čím nižší SF je 
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použito, tím vyšší je výsledná přenosová rychlost. Neboli, čím méně chipů je použito pro re-

presentaci jednoho bitu, tím vyšší je výsledná přenosová datová rychlost. Jeden uživatel navíc 

může přenášet data na více úrovních prostřednictvím několika kódů z Walshova stromu. 

 

Obr. 3 - Činitel rozprostření a čipová rychlost. 

 
T-Mobile Internet 4G 

Operátor T-Mobile využil pro svou ryze datovou síť technologii UMTS, avšak s obměnou 

duplexního přenosu. Operátor O2 využívá klasickou síť UMTS-FDD s frekvenčním du-

plexem, T-Mobile využívá variantu UMTS-TDD, tedy s duplexem časovým. To umožňuje 

výraznou a v praxi žádoucí asymetrii přenosu směrem k uživateli. 

Přehled teoretických přenosových rychlostí a základních technických specifikací jed-

notlivých rádiových přístupových technologií vystihuje následující tabulka. 
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Tab. 1 – Srovnání základních technických specifikací sítí 2. a 3. generace. 

 

Postup řešení 

1. Na ploše se nachází instalační program aplikace Web`n`Walk Manager. Spusťte jej a 

v prvním kroku zvolte připojení prostřednictvím GPRS/EDGE. Pokud je již aplikace 

v počítači nainstalována, dojde nejprve k jejímu odebrání ze systému. Po úspěšné 

instalaci připojte T-Mobile Combi kartu k notebooku a připojte se k Internetu 

tlačítkem s mobilem. Připojení bude signalizováno v pravé spodní části obrazovky. 

2. Otestujte rychlost přenosu dat ve směru k uživateli i od uživatele pomocí webových 

služeb www.rychlost.cz a www.speedtest.cz. Výsledky přenosových rychlostí 

zaznamenejte do tabulky. 

3. Proveďte test doby odezvy příkazem ping z příkazové řádky (Start – Spustit – cmd). 

Posílejte vždy deset paketů proti adrese www.google.cz o velikosti 50 bajtů (nápovědu 

k příkazu ping získáte po zadání „ping -?“). Zaznamenejte průměrnou, minimální i 

maximální dobu odezvy. Měření opakujte desetkrát a hodnoty zaneste do tabulky. 

4. Opět spusťte instalaci aplikace Web`n`Walk Manager, v prvním kroku však nyní 

zvolte Internet 4G. Po instalaci a připojení opakujte kroky 2 a 3. 

5. Naměřené výsledky vyneste do přehledných grafů. Odpovídající parametry z obou 

technologií vložte do stejných grafů pro přímé porovnání.  

Kontrolní otázky: 

1. Specifikujte stěžejní rozdíly mezi sítěmi 2G, 2.5G a 3G z pohledu implementace, 

nikoli praktických důsledků. 

Technologie GPRS  EDGE  
UMTS 
FDD 

UMTS 
TDD 

HSDPA 
CDMA 

1xEV-DO 
CDMA 
1xRTT 

Generace 2G 2,5G 3G 3G 3G 3G 3G 

Max. teoret. 
rychlost  
(downlink) 

171,2 
kbit/s 

236,8 
kbit/s 

384 
kbit/s 

2,2 
Mbit/s 

1,8 Mbit/s 2,4 Mbit/s 
153,6 
kbit/s 

Max. teoret. 
rychlost 
(uplink) 

28,8 
kbit/s 

40 kbit/s 
384 

kbit/s 
1,1 

Mbit/s 
384 kbit/s 

153,6 
kbit/s 

153,6 
kbit/s 

Kmitočtová 
pásma 

800/900 
MHz 

800/900 
MHz 

2100 
MHz 

872/190
0 MHz 

2100 MHz 450 MHz 
410 

MHz 

Frekvenční. 
šířka kanálu 

200 kHz 200 kHz 5 MHz 5 MHz 5 MHz 1,25 MHz 
1,25 
MHz 

Provozovatel 
v ČR 

O2 
T-Mobile 

Voda- 
fone 

O2 
T-Mobile 

Voda- 
fone 

O2 
T-

Mobile 
O2 O2, U:fon U:fon 
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2. Vysvětlete, v čem tkví hlavní rozdíl mezi technologií UMTS společnosti O2 a 

technologií UMTS společnosti T-Mobile. 

3. Jaké výhody získává T-Mobile pokrýváním území technologií UMTS-TDD využitím 

dvojice frekvenčních pásem? 

4. Které technologie mobilních sítí třetí generace fungují na území České republiky? 

5. Ve kterých odvětvích bývá stále upřednostňováno připojení prostřednictvím 2G sítí? 
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