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ABSTRAKT 

Práce se zabývá teorií mobilní komunikace se zaměřením na přenos dat. V úvodu je 

popsána historie vzniku a jednotlivé generace mobilních systémů. Následuje podrobný 

popis digitálních systémů druhé, třetí a čtvrté generace. Je zde uvedeno rozdělení 

kmitočtového pásma, zpracování signálu, architektura, zabezpečení proti zneužití 

a základní vlastnosti. Systém GSM je popsán spolu s jednotlivými druhy datových 

přenosů pracující na bázi přepojování okruhů CSD a HSCSD i přepojování paketů 

GPRS a EDGE. Pro systém UMTS jsou uvedeny režimy FDD a TDD, jako i jednotlivé 

releasy včetně příslušných technologií a poskytovaných služeb. Následuje popis 

systémů LTE a WiMAX, stejně jako jejich vylepšení, které již spadají do čtvrté 

generace mobilních systémů. Posledním popsaným systémem je stále ještě vyvíjený 

HAPS neboli systém stratosférických platforem. Na závěr jsou shrnuty důležité 

parametry a systémy mezi sebou porovnány. 
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ABSTRACT 

Thesis concerns with mobile communications theory with focus on data transfer. In the 

introduction the history, the origin and individual mobile systems generations are 

described. It is followed by detailed description of second, third and fourth generation 

mobile systems. Frequency band allocation, signal processing, the system architecture 

itself, security management and basic features are also discussed. The GSM system is 

described together with individual data transmission types based on circuit switching – 

CSD and HSCSD and packet switching – GPRS and EDGE. For UMTS, FDD and TDD 

modes are listed as well as changes in individual releases, corresponding technologies 

and provided services. Next, there is the description of LTE and WiMAX systems, 

together with their improvements whose are part of the fourth generation of mobile 

systems. Last of the described systems is the still work in progress HAPS, also known 

as the system of stratospheric platforms. In the end important parameters are 

summarized and systems are compared with each other. 
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1 ÚVOD 

Mobilní internet, pod tímto pojmem si lze v dnešní době představit prakticky cokoliv. 

Internetem se rozumí celosvětový systém navzájem propojených počítačů, který 

umožňuje jednoduchý přístup k informacím a službám. Mobilní znamená, že uživatel 

není pevně vázán připojením, ale může využívat veškeré služby, které má k dispozici, 

a to kdekoliv, kde má daný poskytovatel pokrytí. Mobilní stanicí bývá nejčastěji 

mobilní telefon, ale může jí být i notebook či telefon do auta. První mobilní telefon byl 

oficiálně představen v roce 1983. V počátcích vývoje byla mobilním telefonům 

přidělována čísla na pevno a sloužily pouze k telefonování. SIM karty (Subscriber 

Identity Module) vznikly až o něco později a stejně jako telefony dosahovaly značných 

rozměrů. Ty se s postupným vývojem technologií zmenšovaly až na zlomky původních 

rozměrů a hmotností. Mobilní komunikace vznikla již počátkem 20. století a od té doby 

prošla rozsáhlým vývojem. Od prvních radiotelefonů (1946) instalovaných 

do automobilů, přes vznik prvního buňkového systému (1948), až po spuštění první 

komerční analogové sítě (1978). Dále následoval přechod na digitální systémy, a tím se 

otevřela možnost přenosu dat. 

První zmínky o internetu se datují na červen roku 1945, kdy Vannervar Bush 

publikoval článek o využití počítačů pro komunikaci. Za vznikem internetu stojí armáda 

USA, která chtěla docílit propojení armádních institucí, avšak bez vzniku ústředního 

bodu, který by mohl být zničen a s ním i celá síť. V roce 1957 byla proto založena 

společnost ARPA (Advanced Research Projects Agency), která se pod vedením 

Ministerstva obrany USA zabývala tímto výzkumem. První testovací síť byla spuštěna 

ve Velké Británii v roce 1968 v Národní výzkumné laboratoři, kde ovšem také zůstala. 

Společnost ARPA spustila svou síť o rok později (29.10.1969) a nazvala ji ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency Network). Původně síť tvořily čtyři počítače 

umístěné na univerzitách, postupně se však rozšiřovala a do roku 1972 se k ní připojilo 

dalších 50 institucí. Následně byla síť ARPANET rozdělena na dvě sítě, a to 

ARPANET, kterou využívaly univerzity a výzkumná centra a MILNET  (Military 

Network) pro armádní centra. V roce 1981 se připojily další vysoké školy se sítí 

BITNET (Because It‘s Time Network). Aby mezi sebou mohly komunikovat i tyto sítě, 

vznikl v roce 1983 protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

V roce 1986 vnikla síť NSFNET (National Science Foundation Network), která měla 

velký úspěch, a proto o čtyři roky později nahradila stávající síť ARPANET. V roce 

1991 vznikla nová síť NREN (National Research and Education Network), která spolu 

s rozvojem počítačů vedla ke spuštění komerčního provozu na počátku roku 1992. 

Internet v podobě WWW stránek (World Wide Web), který známe dnes, vznikal 

od roku 1989, kdy Tim Berners Lee postupně pracoval na novém způsobu komunikace 

pomocí hypertextových dokumentů. V listopadu roku 1990 představil první WWW 

server a v srpnu 1991 první webové stránky. Tento způsob výměny informací, který je 

založen na principu odkazování, byl doplňován o obrázky, grafiku a následně 

i multimédia, čímž se brzy stal celosvětově uznávaný a miliony lidí používaný. Mezi 

nejčastěji využívané služby patří WWW, e-mail, online komunikace mezi uživateli 

Instant Messaging, přenos hlasu pomocí internetu VoIP (Voice over IP), přenos souborů 

přes FTP (File Transfer Protocol), ale také sdílení souborů, online hraní her, připojení 

ke vzdálenému počítači a dnes i sociální sítě.  
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2 HISTORIE 

Počátky mobilních systémů v Evropě se datují na říjen roku 1981. Jako první byla 

vyvinuta analogová buňková síť NMT 450 (Nordic Mobile Telephone) 

ve skandinávských zemích. Provoz byl zahájen nejprve ve Švédsku, následně v Norsku, 

Finsku a Dánsku a s postupem času se ze Skandinávie začal rozšiřovat dále do Evropy. 

Některé země si vyvinuly systém svůj, např. Velká Británie TACS (Total Access 

Communication System), Západní Německo a Rakousko C-Netz (Cellular Network), 

Francie RadioCom 2000 a Itálie RTMS (Radio Telephone Mobile System). Jednotlivé 

systémy nebyly vzájemně kompatibilní, čímž vznikal velký problém s mezinárodním 

roamingem a rovněž kapacita sítě byla nedostatečná. V roce 1986 byl vyvinut 

NMT 900, který umožňoval provoz na více kanálech. V České republice se systém 

NMT začal používat v roce 1991, kdy společnost Eurotel spustila komerční provoz 

v pásmu 450 MHz, jelikož pásmo 900 MHz bylo v té době vyhrazeno pro vojenské 

účely. V roce 1982 byla Evropskou komisí pro pošty a telekomunikace CEPT 

(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) založena 

skupina GSM (Groupe Speciále Mobile), jenž měla za úkol vyvinout plně digitální síť 

pracující v pásmu 900 MHz. 

Obdobným vývojem prošly i mobilní systémy ve světě. První komerční sítí v USA 

byl systém AMPS (Advanced Mobile Phone System) pracující v pásmu 800 MHz. 

Vývoj sytému byl dokončen již v roce 1978, avšak první spuštění proběhlo až o pět let 

později. Další vývoj byl v USA směřován na digitální buňkové systémy. Jako první byl 

v roce 1991 uveden systém IS-54 (Interim Standard), který byl v roce 1996 inovován 

na IS-136. Oba systémy pracují ve stejném pásmu jako AMPS, a proto jsou také 

označovány jako D-AMPS (Digital-Advanced Mobile Phone System). V roce 1993 byl 

spuštěn také IS-95, který na rozdíl od ostatních systémů využíval techniku 

mnohonásobeného přístupu CDMA (Code Division Multiple Access). Od roku 1995 byl 

zaveden i v USA systém GSM pod označením PCS 1900 (Personal Communications 

System). V Japonsku se analogové buňkové systémy začaly používat už v roce 1979, 

kdy společnost NTT (Nippon Telegraph and Telephone) spustila stejnojmennou síť 

NTT. Na počátku devadesátých let byly zavedeny digitální systémy PDC (Personal 

Digital Cellular) a IS-95. 

2.1 Použitá literatura 

[1] Neu-Mann.cz [online]. 2008 [cit. 2010-05-02]. Vývoj mobilních sítí. Dostupné z WWW: 

<http://www.neu-mann.cz/mobilni-komunikace/mobilni-technologie/vyvoj-mobilnich-

siti/>. 
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3 GENERACE MOBILNÍCH SYSTÉMŮ 

První generace mobilních systémů je charakteristická tím, že se jedná o analogové 

systémy, které poskytují pouze hlasové služby. Systém NMT, hlavní představitel první 

generace, byl jediným systémem v Evropě, který podporoval mezinárodní roaming. 

Analogové systémy používají přístupovou techniku FDMA (Frequency Division 

Multiple Access), kde každý uživatel má vyhrazen svůj rádiový kanál. V druhé generaci 

jsou systémy již plně digitální a hlavním představitelem je GSM. Z počátku byly tyto 

systémy zaměřeny převážně na přenos hlasu, ovšem s postupem času se jejich použití 

rozšířilo i o datové služby. Oproti analogovým systémům mají vyšší kapacitu sítě 

a použitím digitální modulace a kódování i vysokou odolnost proti rušení a odposlechu. 

Systémy druhé generace používají přístupovou techniku FDMA/TDMA (Frequency 

Division Multiple Access/Time Division Multiple Access), čímž je jeden rádiový kanál 

přidělen několika uživatelům, kteří jsou rozděleni do jednotlivých timeslotů. Rozšíření 

systémů druhé generace umožňuje zvýšení přenosové rychlosti. Toho bylo docíleno 

zavedením paketového přenosu a později přidáním další modulační techniky. Třetí 

generace se již zaměřuje výhradně na přenos dat. V Evropě je zastoupena pouze 

systémem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), avšak celosvětově 

je tato generace souhrnně označována jako IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications for the Year 2000), což je specifikace pro systémy pracující 

v pásmu 2 GHz. Používají přístupovou techniku CDMA, kde uživatelé využívají stejné 

frekvenční pásmo ve stejný časový okamžik, ale jsou rozlišeni pseudonáhodným 

kódem. Systémy čtvrté generace jsou souhrnně označovány jako IMT-Advanced, což je 

specifikace pro systémy využívající přístupovou techniku OFDMA založenou 

na ortogonálním kmitočtovém multiplexu OFDM. Rozdělení systémů do jednotlivých 

generací je uveden v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1: Generace mobilních systémů 

1G 2G 2,5G 3G 3,5G 4G 

NMT GSM HSCSD UMTS HSDPA WiMAX 

AMPS D-AMPS GPRS CDMA 2000 HSUPA WiFi 

TACS IS-95 EDGE   LTE 

C-Netz PDC    WLAN 

RadioCom 2000     HAPS 

RTMS      

NTT      

3.1 Použitá literatura 

[1] Neu-Mann.cz [online]. 2008 [cit. 2010-05-02]. Vývoj mobilních sítí. Dostupné z WWW: 

<http://www.neu-mann.cz/mobilni-komunikace/mobilni-technologie/vyvoj-mobilnich-

siti/>. 
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4 GSM 

Vývoj systému začal již v roce 1982, kdy došlo k založení skupiny Groupe Spécial 

Mobile, jejíž zkratka se později začala překládat jako Global System for Mobile 

Communications. Hlavním důvodem vzniku byla náhrada stávajícího analogového 

systému NMT systémem plně digitálním. V roce 1991 vznikla ve Finsku první síť GSM 

a od té doby tento systém prošel několika fázemi vývoje. V první fázi nabízel systém 

GSM základní služby, jako přenos hlasu, hlasovou schránku, možnost přesměrování 

a roaming, čímž získal mezinárodní využití. Rovněž umožňoval zasílání krátkých 

textových zpráv, tzv. SMS (Short Message Service). V roce 1994 byla představena 

druhá fáze, ve které se služby rozšířily o datové přenosy. O dva roky později 

následovala fáze 2+, která zdvojnásobila počet telefonních hovorů na jednom kanálu 

(half rate), zrychlila přenos dat a rozšířila služby SIM karty. Na přelomu tisíciletí přešel 

vývoj do fáze tři, ve které byl systém postupně vylepšován a připravován k přechodu 

na systém třetí generace UMTS. 

Hlavním vylepšením oproti analogovým systémům je efektivnější využití 

přiděleného kmitočtového pásma, vyšší kapacita sítě, kvalitnější spojení a vysoká 

úroveň zabezpečení. Další výhodou je možnost realizovat kromě hlasových přenosů 

i přenosy datové se základní rychlostí 9,6 kbit/s. Digitální přenos navíc rozšířil nabídku 

poskytovaných služeb a umožňuje kompatibilitu s ostatními digitálními sítěmi po celém 

světě. Rovněž se zmenšily rozměry mobilní stanice, snížila hmotnost a energetická 

náročnost. 

4.1 Rozdělení kmitočtového pásma systému GSM 

Původně bylo systému GSM přiděleno kmitočtové pásmo 900 MHz, označováno 

P-GSM (Primary-GSM). Zvětšením šířky pásma na spodních okrajích o 10 MHz vznikl 

systém E-GSM (Extended-GSM). Tímto rozšířením se vytvořil prostor pro dalších 

50 rádiových kanálů, čímž se navýšil celkový počet uživatelů. V železniční dopravě se 

používá jednotný komunikační systém GSM-R (GSM-Railway), jehož výhodou je 

maximální rychlost pohybu mobilní stanice 500 km/h. S narůstajícím počtem uživatelů 

se ovšem přidělené pásmo pro E-GSM zaplnilo, a proto se od roku 1993 začalo používat 

také pásmo 1800 MHz, pod označením DCS 1800 (Digital Cellular System), které je 

koncipováno pro buňky malých rozměrů. PCS 1900 je systém GSM používaný 

především v USA. Přehled výše uvedených systémů je v Tab. 4.1 a rozdělení 

kmitočtového pásma na Obr. 4.1. 
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Tab. 4.1: Přehled systémů GSM 

 P-GSM E-GSM GSM-R DCS 1800 PCS 1900 

Uplink [MHz] 890-915 880-915 876-880 1710-1785 1850-1910 

Downlink  [MHz] 935-960 925-960 921-925 1805-1880 1930-1990 

Šířka pásma [MHz] 25 35 4 75 60 

Počet duplexních kanálů 

[-] 
124 174 19 374 299 

Odstup duplexních párů 

[MHz] 
45 45 45 95 80 

Šířka pásma rádiového 

kanálu [kHz] 
200 200 200 200 200 

Počet uživatelských 

kanálů [-] 
992 1392 152 2992 2392 

 

PGSM PGSM

E-GSME-GSM

GSM-RGSM-R

876

880 890 915

921

925 935 960

Duplexní pár

Uplink Downlink

Šířka pásma

DCS-1800 DCS-1800

DCS-1900

DCS-1900

199019301850 19101710 1785 1805 1880

Downlink

Uplink

DownlinkUplink

Duplexní pár Duplexní pár

Šířka pásma Šířka pásma

 

Obr. 4.1: Rozdělení kmitočtového pásma GSM 

4.2 Zpracování signálu v systému GSM 

Než se informace přenese od jednoho uživatele k druhému, musí projít signál celou 

řadou úprav, viz Obr. 4.2. Na vstupu vysílací části jsou převodníky, které převedou 

neelektrické veličiny na veličiny elektrické (mikrofon). Poté jsou tyto analogové signály 
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v A/D převodníku převedeny na digitální. V kodéru zdroje se odstraní redundance 

a irelevance, čímž dojde ke snížení přenosové rychlosti, tedy ke zmenšení potřebné 

šířky pásma signálu. Následně se signál v kodéru kanálu zabezpečí proti možným 

chybám, které se vyskytují v rádiovém kanálu (šum, únik, rušení), a to ojediněle nebo 

i ve skupinách. Zabezpečení spočívá v přidání určitého počtu kontrolních bitů neboli 

záměrnému zvýšení redundance. Za cenu malého nárůstu přenosové rychlosti, a tedy 

nutnosti zvětšení šířky pásma rádiového kanálu, dochází k výraznému snížení bitové 

chybovosti BER (Bit Error Rate). Používají se různé stupně ochrany a druhy kódů, 

přičemž bezpečnostní kódy umí chybu nejen detekovat, ale i opravit. Pro odstranění 

shluků chyb se používá prokládání neboli interleaving. Princip spočívá v záměně bitů 

při přenosu rádiovým kanálem. Data jsou do paměti ukládána po řádcích, ovšem 

při vysílání vyčítána po sloupcích. Při přijímání se data naopak do paměti ukládají 

po sloupcích, ovšem vyčítají se z ní po řádcích. Vyskytne-li se při přenosu skupinová 

chyba, je v důsledku této záměny bitů rozprostřena. I když se počet chybných bitů 

nezmění, shluky se rozdělí na chyby ojedinělé a ty se pomocí korekčních kódů již 

snadno opraví. Dalším krokem je šifrování, při němž dochází k zabezpečení 

přenášených informací proti zneužití. Zašifrovaný signál se následně moduluje 

na nosnou vlnu. Existují různé druhy modulace nosné, kdy jsou jednotlivé logické 

hodnoty vyjádřeny příslušnými hodnotami amplitudy, frekvence nebo fáze 

harmonického signálu. Na závěr je signál pomocí vysokofrekvenčního výkonového 

stupně a vysílací antény vyzářen do prostoru. Po přenesení informace rádiovým 

kanálem je signál z přijímací antény ve vysokofrekvenčním zesilovači zesílen 

a inverzními postupy převeden až na výstup (reproduktor). 

Zdroj signálu

Kodér zdroje

Kodér kanálu

Prokládání

Vytváření burstů

Šifrování

Modulace

Vysílání

Rádiový kanál

Příjem

Demodulace

Dešifrování

Rozložení burstů

Inverzní prokládání

Dekodér kanálu

Dekodér zdroje

Koncový stupeň

 

Obr. 4.2: Zpracování signálu v systému GSM 
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4.2.1 Zdrojové kódování 

Vstupní řečový analogový signál je vzorkovací frekvencí 8 kHz navzorkován a rozdělen 

na úseky po 20 ms. Následně se v analogově-digitálním převodníku každý tento úsek 

rozdělí na 160 vzorků a kvantuje pomocí 13 bitů (Obr. 4.3). Pro zdrojové kódování byla 

vybrána metoda RPE-LTP (Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction).  

t
20 ms

160 · 13 = 2080 bitů

20 ms 20 ms 20 ms 20 ms

260 bitů 13 kbit/s

104 kbit/s

RPE-LTP

 

Obr. 4.3: Zdrojové kódování v systému GSM 

Obvody kodéru RPE-LTP (Obr. 4.4) jsou realizovány signálovými procesory a lze 

je podle funkce rozdělit na následující bloky: předzpracování signálu, krátkodobá 

analýza a filtrace, analýza LPC, analýza LTP a kódování RPE. Po předchozích úpravách 

je na vstupu kodéru bitová rychlost 104 kbit/s. Předzpracování spočívá v odstranění 

stejnosměrné složky signálu a zvýraznění vyšších frekvenčních složek, které mají 

obvykle menší úroveň (preemfáze). Krátkodobá analýza a filtrace využívá tzv. digitální 

model lidského hlasového traktu, přičemž parametry speciálního filtru modelují jeho 

vliv na charakter řečového signálu. Následnou analýzou LPC (Linear Predictive 

Coding) vznikne osm filtračních koeficientů. V druhé části analýzy je úsek 160 bitů 

rozdělen na čtyři bloky, do nichž jsou bity vybírány vždy po jednom. V prvním bloku 

jsou vzorky 1, 5, 9, …, ve druhém bloku 2, 6, 10, …, ve třetím bloku 3, 7, 11, … atd. 

Z bloku, který obsahuje vzorky s největším signálem, se vypočítá 47 bitů excitačního 

signálu, pomocí něhož se následnou LTP analýzou získá 9 bitů vyjadřujících LTP 

koeficienty. Aby měl výsledný interval délku 20 ms, musí se tento signál zopakovat 

čtyřikrát za sebou. Výsledkem analýzy RPE-LTP je tedy 260 bitů z původních 2080, 

což dává výslednou bitovou rychlost 13 kbit/s. U výkonnějších procesorů je možné 

dokonalejším a účinnějším zdrojovým kódováním např. VSELP (Vector Sum Excited 

Linear Prediction) dosáhnout poloviční rychlosti 6,5 kbit/s (Half Rate), čímž lze jeden 

rádiový kanál rozdělit na 16 uživatelských kanálů.  

Předzpracování 

signálu

Krátkodobá 

analýza a filtrace

Analýza LPC

LTP filtr

Kódování 

RPE
+

2080 bitů

260 bitů

4 · 47 bitů

4 · 9 bitů

36 bitů

13 kbit/s

Multiplexer

104 kbit/s

+

−

 

Obr. 4.4: Blokové schéma kodéru RPE-LTP 
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4.2.2 Kanálové kódování 

Výstupem zdrojového kódování je 260 bitů. Aby byla zajištěna dostatečná kvalita 

přenosu, rozdělí se tato skupina bitů na tři části. Podle toho, jakou váhu budou mít 

při zpětné rekonstrukci na přijímací straně, se zabezpečují a kódují s různým stupněm 

ochrany (Obr. 4.5). 50 nejdůležitějších bitů třídy 1a se zabezpečí přidáním tří 

kontrolních bitů, kódem CRC (Cyclic Redundancy Code). Méně důležitých 132 bitů 

ze třídy 1b se doplní čtyřmi nulovými bity, čímž vznikne blok třídy 1 o délce 189 bitů. 

Na tento blok se aplikuje konvoluční kódování s kódovým poměrem R = 1/2 a délkou 

působení K = 5. Poslední blok třídy 2 se přenáší bez zabezpečení. Výsledkem 

kanálového kódování je 456 bitů, čemuž odpovídá přenosová rychlost 22,8 kbit/s. 

Obdobným způsobem se kódují i datové signály, ovšem výsledná přenosová rychlost je 

2,4-9,6 kbit/s. 

50 132 78

Třída 1a Třída 1b Třída 2

260 bitů

50 132 7843 267 bitů

378 78

Konvoluční kódování (R=½; K=5)

456 bitů
 

Obr. 4.5: Kanálové kódování v systému GSM 

4.2.3 Prokládání 

Aby se omezil vliv shlukových chyb, je kanálové kódování doplněno ještě o prokládání. 

Blok 456 bitů se rozdělí do osmi skupin po 57 bitech. Jednotlivé bloky se zpracují 

metodou diagonálního prokládání neboli proloží se vždy poslední čtyři skupiny 

předchozího bloku s prvními čtyřmi skupinami bloku následujícího (Obr. 4.6). Tímto 

způsobem vzniknou nové bloky po 114 bitech, které jsou navíc proloženy bit po bitu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

5 1 6 2 7 3 8 4 5 1 6 2 7 3 8 4

1. blok – 456 bitů 2. blok – 456 bitů 3. blok – 456 bitů

114 bitů 114 bitů 114 bitů 114 bitů 114 bitů 114 bitů 114 bitů 114 bitů
 

Obr. 4.6: Prokládání v systému GSM 

4.2.4 Vytváření burstů 

Burst tvoří základní jednotku přenosu v systému GSM, který využívá pět typů burstů: 

normální, pro kmitočtovou korekci, synchronizační, přístupový a prázdný (Obr. 4.7). 

Doplní-li se tento nově vzniklý 114 bitový blok o 26 bitů tréninkové sekvence, 2 řídící 

bity, 6 okrajových bitů a 8,25 ochranných bitů, vznikne normální burst. Celkem 

obsahuje 156,25 bitů s dobou trvání 0,577 ms, z čehož vyplývá přenosová rychlost 

270,833 kbit/s. Burst pro kmitočtovou korekci obsahuje samé nuly, čímž má 
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vysokofrekvenční signál konstantní kmitočet a používá se pro kmitočtovou 

synchronizaci mobilní stanice. Následně je vysílán synchronizační burst, kterým je 

mobilní stanice synchronizována časově. Tento burst má rozšířenou tréninkovou 

sekvenci a nemá žádné řídící bity. Při náhodném přístupu do systému se používá 

přístupový burst, jenž obsahuje přídavnou ochrannou dobu a má rozšířené okrajové bity. 

Posledním typem je prázdný burst, který je shodný s normálním burstem, jen místo dat 

jsou přenášeny přesně známé sekvence 0 a 1. 

3 57 1 26 1 57 3 8,25

Normální burst

3 8,251423

Burst pro kmitočtovou korekci

3 39 39 3 8,2564

Synchronizační burst

3 8,258 41 36 60

Přístupový burst

3 57 1 26 1 57 3 8,25

Prázdný burst

156,25 bitů = 0,577 ms

Okrajové bity

Ochranné bity

Užitečná data

Tréninková sekvence

Řídící bity

Sekvence 0 a 1

Nulové bity

 

Obr. 4.7: Typy burstů v systému GSM 

 Okrajové bity obsahují pouze samé nuly.  

 Řídící bity určují, zda je přenášen hovorový signál nebo různé řídící 

informace. 

 Tréninková sekvence je umístěna vždy ve středu burstu a zajišťuje správnou 

funkci ekvalizace.  

 Ochranné bity určují ochranou dobu, o kterou se může burst časově 

posunout ve vyhrazeném timeslotu, k čemuž může dojít v důsledku 

zpoždění signálu při pohybu mobilní stanice během komunikace. 

Spojením 8 bustů vznikne TDMA rámec s dobou trvání 4,616 ms. Dalším 

skládáním vznikají multirámce, superrámce a hyperrámce, jak ukazuje Obr. 4.8. 
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3 57 1 26 1 57 3 8,25

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 ~ 13 ~ 24 25 26

1 2 3 ~ 24 25 26 ~ 49 50 51

1 2 3 ~ 1022 1023 1024 1025 1026 ~ 2046 2047 2048

Burst (0,577 ms)

TDMA rámec (4,616 ms)

Multirámec (120 ms)

Superrámec (6,12 s)

Hyperrámec (3 hod 28 min 53 s 760 ms)
 

Obr. 4.8: Struktura rámců v systému GSM 

4.2.5 Šifrování 

Šifrování je popsáno v 4.4 Security Management. 

4.2.6 Modulace 

V systému GSM se používá modulace GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), která 

vychází z modulace MSK (Minimum Shift Keying). Před modulátor se zařadí 

Gaussovská dolní propust GLPF (Gaussian Low Pass Filter), čímž dojde 

ke kmitočtovému omezení spektra vstupního signálu. Výsledný signál má po modulaci 

výrazně potlačeny postranní laloky, a nemusí být proto dále filtrován. Základním 

parametrem GMSK je modulační index nebo také relativní šířka pásma B∙Tb. Jedná se 

o součin šířky pásma Gaussova filtru pro pokles o 3 dB a bitové periody modulačního 

signálu. Pro systém GSM byla zvolena hodnota B∙Tb = 0,3. 

4.3 Architektura systému GSM 

Strukturu sítě GSM lze rozdělit na tři základní části: subsystém základnových stanic 

BSS (Base Station Subsystem), síťoví a spínací subsystém NSS (Network and 

Switching Subsystem) a operační a podpůrný subsystém OSS (Operation and Support 

Subsystem). Podrobné schéma architektury systému GSM je na Obr. 4.9. 



22 

M
S

M
S

M
S

B
T

S
B

T
S

B
T

S

B
C

S

B
T

S
B

T
S

B
T

S

B
C

S

B
T

S

B
T

S

B
T

S
B

T
S

B
T

S

V
L

R

H
L

R
A

u
C

E
IR

M
S

C
V

L
R

O
M

C

N
M

C

A
D

C

M
S

M
S

B
S

S

O
S

S

N
S

S

E
x
te

rn
í 
s
ít
ě

 (
P

S
T

N
, 

IS
D

N
, 

…
)

A
-b

is

A

B

C

D

B

C

D

A
A

U
m

A
-b

is
A

-b
is

A
-b

is
A

-b
is

A
-b

is

A
-b

is
A

-b
is

A
-b

is
A

-b
is

A
-b

is

G

F

E

F

T
R

A
U

T
R

A
U

B
C

S

T
R

A
U

G
M

S
C

IW
F

M
S

C
S

M
S

C
H

S
M

S
C

H

U
m

U
m

U
m

U
m

 

Obr. 4.9: Architektura systému GSM 

MS (Mobile Station) – mobilní stanice 

BTS (Base Transceiver Station) – základnová rádiová stanice 

BSC (Base Station Controller) – základnová řídící jednotka 

TRAU (Transcoder and Rate Adaption Unit) – transkódovací jednotka 

MSC (Mobile Switching Centre) – mobilní radiotelefonní ústředna 

IWF (Interworking Function) – jednotka spolupráce s externími sítěmi 

SMSC (Short Message Service Centre) – centrum pro řízení provozu krátkých 

textových zpráv 

VLR (Visitor Location Register) – návštěvnický lokační registr 

HLR (Home Location Register) – domovský lokační registr 

AuC (Authentication Centre) – centrum autentičnosti  

EIR (Equipment Identity Register) – registr mobilních stanic 

OMC (Operational and Maintenance Centre) – provozní a servisní centrum 

NMC (Network Management Centre) – centrum managementu sítě 

ADC (Administrative Centre) – administrativní centrum 

A, A-bis, B, C, D, E, F, G, H, Um – rozhraní 
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4.3.1 BSS 

Obsahuje několik BTS (Base Transceiver Station), z nichž každá je umístěna v jedné 

z buněk. Provoz všech těchto BTS řídí jedna BSC (Base Station Controller), mezi jejíž 

funkce patří např. přidělování a uvolňování rádiových kanálů pro komunikaci BTS 

s MS (Mobile Station) nebo řízení handoveru, čímž se usnadní práce MSC (Mobile 

Switching Centre). Systém GSM využívá fixní i dynamické přidělování rádiových 

kanálů. Jedna BTS má obvykle přiděleno 3-5 rádiových kanálů, tedy 

24-40 uživatelských kanálů. Výhodou dynamického přidělování rádiových kanálů je, že 

nevyužité rádiové kanály z jedné buňky lze využít v buňce přetížené. Musí být ovšem 

dodržena podmínka minimální vzdálenosti. Na výstupu BSC bývá umístěna jednotka 

TRAU (Transcoder and Rate Adaption Unit). Ta je nutná pro komunikaci mezi BSC 

a MSC a slouží ke sloučení čtyř signálů o rychlosti 16 kbit/s do jednoho výsledného 

signálu o rychlosti 64 kbit/s. Dříve se používala jedna kombinovaná anténa a ještě jedna 

přijímací anténa zajišťující diverzitní příjem s prostorovým výběrem. V dnešní době se 

již používá pouze kombinovaná anténa, u které je proveden diverzitní příjem 

s polarizačním výběrem. 

4.3.2 NSS 

MSC odpovídá klasické telefonní ústředně, avšak kromě obvyklých přepojovacích 

funkcí plní ještě funkce vyplývající z pohybu MS (určování polohy, handover, 

přidělování rádiových kanálů atd.). Řídí komunikaci mezi MS v rámci sítě GSM a je-li 

propojena s dostupnými externími sítěmi (PSTN, ISDN aj.) řídí i komunikaci MS 

směrem do ostatních sítí. Poté je tato jedna nebo více MSC označováno jako GMSC 

(Gateway Mobile Switching Centre) a musí být vybaveny jednotkou spolupráce 

s externími sítěmi IWF (Interworking Function). Další součástí NSS je HLR (Home 

Location Register), ve kterém jsou uloženy důležité informace o uživatelích sítě, jako 

např. čísla IMSI, MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network 

Number), poloha uživatele, ale i služby, ke kterým má daný uživatel přístup. S HLR 

úzce spolupracuje centrum autentičnosti AuC (Authentication Centre), což je chráněná 

databáze obsahující klíč pro ověření totožnosti účastníka v síti. Registr mobilních stanic 

EIR (Equipment Identity Register) uchovává čísla IMEI, která se dělí na tři skupiny: 

platně registrované MS, odcizené MS a porouchané MS. Poslední součástí NSS je VLR 

(Visitor Location Register), jedná se o databázi, ve které jsou přechodně uloženy údaje 

o dostupných uživatelích pohybujících se v oblasti dané MSC. Jakmile uživatel tuto 

oblast opustí, jeho data jsou z VLR odstraněna. 

4.3.3 OSS 

Posledním subsystémem je OSS, který lze rozdělit na tři následující části: OMC 

(Operational and Maintenance Centre) řídí provoz a zajišťuje údržbu hardwaru ostatních 

subsystémů sítě GSM (BSS a NSS), NMC (Network Management Centre) monitoruje 

síť a případné poruchy jednotlivých BTS a BSC, popř. se podílí na jejich dálkové správě 

a rekonfiguraci a ADC (Administrative Centre) sleduje registraci uživatelů a jejich 

tarifování. 
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4.3.4 MS 

Mobilní stanice je samostatnou součástí systému, nepatří do žádné z uvedených 

subsystémů. MS komunikuje se základnovou stanicí přes rozhraní Um a je jednoznačně 

identifikovatelná pomocí čísla IMEI (International Mobile Equipment Identity) 

uloženého v její paměti. Uživatel je jednoznačně identifikován pomocí čísla IMSI 

(International Mobile Subscriber Identity) uloženého na kartě SIM. 

4.4 Security Management v systému GSM 

Protože je signál přenášen rádiovým kanálem a mohl by být snadno zneužit, musí být 

přenášené informace zabezpečeny. Systém GSM využívá čtyři způsoby zabezpečení: 

použití SIM karty, anonymitu, ověření totožnosti a šifrování. Používá k tomu tři 

základní algoritmy: A3 k ověření totožnosti účastníka, A5 k šifrování a dešifrování dat, 

který je normalizovaný pro všechny sítě GSM a A8, který se používá pro generování 

šifrovacího klíče. 

4.4.1 SIM karta 

Umožňuje hned několik druhů zabezpečení. Jsou na ni uloženy důležitá čísla PIN 

(Personal Identification Number), PUK (Personal Unblocking Key), IMSI, TMSI 

(Temporary Mobile Subscriber Identity) i údaje potřebné k utajení přenášených 

informací. Po zapnutí MS je uživatel vyzván k zadání čísla PIN, které musí odpovídat 

číslu uloženému na SIM kartě, jinak mu nebude povolen přístup k MS. Číslo PIN bývá 

čtyř až osmimístné a při jeho zadání má uživatel omezený počet pokusů, čímž je MS 

chráněna proti neoprávněnému užívání. Zadá-li uživatel třikrát po sobě špatné číslo 

PIN, karta SIM se zablokuje a pro odblokování je nutno použít číslo PUK. Číslo TMSI 

slouží k zajištění anonymity účastníka v síti. 

4.4.2 Anonymita 

Protože je každý uživatel jednoznačně identifikován číslem IMSI a musel by toto číslo 

při každé žádosti o jakoukoliv službu posílat přes rádiový kanál, který není nijak 

zabezpečen, zašle se toto číslo do MSC pouze po zapnutí MS. Ihned poté je mu 

systémem přiřazena dočasná identifikace TMSI, pomocí které dále komunikuje se 

systémem. Číslo TMSI se uloží na SIM kartu a do VLR příslušné ústředny MSC. 

Přesune-li se uživatel do oblasti jiné MSC, je mu zaslána nová identifikace TMSI 

a předchozí je zrušena jak ve VLR, tak i  na SIM kartě. Tímto způsobem je zabezpečena 

anonymita uživatele při pohybu v síti GSM. 

4.4.3 Ověření totožnosti 

Před zahájením každé komunikace je z VLR do AuC zaslán požadavek na generaci 

náhodného čísla RAND, odezvy SRES a šifrovacího klíč Kc. Tato trojice čísel se nazývá 

triplet a lze ji generovat až po obdržení identifikace uživatele IMSI, popř. TMSI. 

Po ukončení výpočtu je triplet zaslán do HLR a následně i do VLR, kde je uchován 

po celou dobu komunikace. Náhodné číslo RAND je zasláno MS, kde je vypočítána 

odezva SRES a ta je zaslána zpět. Stejný výpočet se provede i v AuC a SRES je rovněž 
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odesláno do VLR, v němž dochází k porovnání obou čísel SRES. Jsou-li obě odezvy 

shodné, je uživateli povolen přístup do systému a do BTS je zaslán šifrovací klíč Kc. 

Přes rádiový kanál při procesu ověření totožnosti prochází pouze náhodné číslo RAND 

a odezva SRES (Obr. 4.10). 
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Ki - tajný ověřovací klíč

RAND - náhodné 128 bitové číslo generované v AuC

SRES - 32 bitová odezva, která se vypočítává z tajného ověřovacího klíče Ki a náhodného čísla RAND,

pomocí algoritmu A3. 
 

Obr. 4.10: Ověření totožnosti v systému GSM 

4.4.4 Šifrování 

Šifrování je definováno jako proces, při kterém je série bitů transformována na jinou 

sérii bitů a počet těchto transformací je určen šifrovacím klíčem Kc. Šifrují se hovorové 

a datové signály při přenosu rádiovým kanálem, popř. některé signalizační signály. 

Z každého burstu se tedy šifruje 114 bitů užitečných dat. Jak ukazuje Obr. 4.11, jsou 

v MS a BTS z čísla TDMA rámce a šifrovacího klíče Kc pomocí algoritmu A5 

vygenerována slova Su pro uplink a Sd pro downlink. Jednotlivé bity těchto slov jsou 

ve sčítacích členech modulo 2 sečteny se 114 bity užitečných dat, které se tím zašifrují 

a mohou být přeneseny přes rádiový kanál. Na přijímací straně jsou pomocí stejného 

slova opět ve sčítacích členech modulo dva tyto data dešifrována. Při zpracování dalšího 

TDMA rámce se změní jeho číslo, vygenerují se jiná slova Su a Sd, a tím se snižuje 

riziko dešifrování dat při pokusu o odposlech. Protože MS zná Ki i A8 stačí ji 

ke generaci Kc od VLR obdržet pouze náhodné číslo RAND. Rádiovým kanálem jsou 

proto přenášena pouze šifrovaná data a RAND.  
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Sd – 114 bitové šifrovací slovo pro downlink

Su – 114 bitové šifrovací slovo pro uplink
 

Obr. 4.11: Šifrování v systému GSM 

4.5 Buňková struktura systému GSM 

Buňkové neboli celulární systémy se vyznačují velkou efektivitou využití kmitočtového 

spektra, kterého je nedostatek. Dané území se rozdělí na velké množství malých území, 

které odpovídá jedné buňce. Při dodržení minimálních vzdáleností mezi buňkami 

pracujícími se stejnými rádiovými kanály (pětinásobek poloměru buňky) nebude 

docházet k interferencím mezi těmito buňkami, čímž lze přidělené frekvence opakovaně 

znovu použít. Další výhodou je možnost využití handoveru i podstatně menší vysílací 

výkon. Velikost a tvar buněk se liší podle hustoty provozu, počtu uživatelů i podle stavu 

terénu. Pikobuňky jsou buňky s poloměrem do 50 m a používají se v místech s velkým 

počtem uživatelů, jako např. letiště nebo obchodní domy. Buňky s poloměrem do 1 km 

se nazývají mikrobuňky a používají se v centru měst a oblastech s větší hustotou 

provozu. Pro pokrytí oblastí s malou hustotou provozu, jako jsou okrajové oblasti měst, 

se využívá makrobuněk, u kterých poloměr dosahuje až desítky km. Maximální velikost 

buňky je však omezena zpožděním signálu mezi mobilní stanicí a základnovou stanicí 

na 35 km. Netypickými buňkami jsou buňky deštníkového typu, které slouží k pokrytí 

hluchých zón mezi pikobuňkami a mikrobuňkami. 
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4.6 Handover v systému GSM 

Během hovoru dochází k různým změnám podmínek příjmu, např. rušení nebo velké 

zpoždění. Jestliže systém vyhodnotí jiný rádiový kanál jako kvalitnější nebo dojde-li 

k přechodu mezi buňkami, dochází k přepnutí mezi mobilní stanicí a základnovou 

stanicí z jednoho rádiového kanálu na druhý kanál, a to během komunikace. Systém 

GSM využívá handover typu MAHO (Mobile Assisted Handover) neboli sítí řízený 

handover s asistencí mobilní stanice. Mobilní stanice je spojena se svou základnovou 

stanicí, které nepřetržitě odesílá informace o kvalitě signálu sousedních základnových 

stanic. Současně se měří kvalita právě probíhajícího spojení. Z těchto údajů systém 

vyhodnocuje, která základnová stanice poskytne nejlepší kvalitu signálu, 

a popř. uskuteční handover.  

Handover se dělí nejenom podle toho, která část systému jej provádí, ale i podle 

průběhu, jakým dochází k samotnému přepnutí. V systému GSM jde o tvrdý handover, 

jehož výhodou je, že mobilní stanice nemusí umět pracovat na více kanálech současně. 

Mobilní stanice je systémem odpojena ze svého kanálu a až poté připojena na kanál 

nový, čímž vznikne časová prodleva přibližně 100 ms. Toto přerušení není při běžném 

hovoru nijak znatelné, avšak při datových přenosech může způsobit ztrátu dat. 

Synchronizací základnových stanic lze tuto časovou prodlevu snížit.  

4.7 Přístupová technika systému GSM 

V systému GSM se využívá kombinované přístupové techniky FDMA/TDMA. 

Kmitočtové pásmo se technikou FDMA rozdělí na 124 rádiových kanálů, které se dále 

technikou TDMA rozdělí na 8 uživatelských kanálů. V GSM 900 tedy vznikne prostor 

pro 992 možných uživatelů (Obr. 4.12). 
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Obr. 4.12: Přístupová technika FDMA/TDMA 

4.8 Přehled parametrů systému GSM 

Tab. 4.2: Parametry systému GSM 900 a GSM 1800 

 GSM 900 GSM 1800 

Frekvenční pásmo pro uplink 890-915 MHz 1710-1785 MHz 

Frekvenční pásmo pro downlink 935-960 MHz 1805-1880 MHz 

Šířka pásma 25 MHz 75 MHz 
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Odstup duplexního páru 45 MHz 95 MHz 

Šířka pásma rádiového kanálu 200 kHz 200 kHz 

Počet rádiových kanálů 124 374 

Přenosová rychlost 

 v 1 rádiovém kanálu 

270,833 kbit/s 270,833 kbit/s 

Počet uživatelských kanálů 992 2992 

Přenosová rychlost  

na 1 uživatelský kanál 

33,864 kbit/s 33,864 kbit/s 

Přenosová rychlost (hlas) 13 kbit/s 13 kbit/s 

Přenosová rychlost (data)  9,6 kbit/s 9,6 kbit/s 

Spektrální účinnost 0,52 bit/s/Hz 0,52 bit/s/Hz 

Mnohonásobný přístup FDMA/TDMA FDMA/TDMA 

Handover Tvrdý, MAHO Tvrdý, MAHO 

Zdrojové kódování RPE-LTP RPE-LTP 

Kanálové kódování Konvoluční, R=1/2, K=5 Konvoluční, R=1/2, K=5 

Druh modulace GMSK, B∙Tb=0,5 GMSK, B∙Tb=0,5 

Max. velikost buňky 35 km 35 km 

Max. rychlost pohybu 250 km/h 250 km/h 

4.9 Datové přenosy v systému GSM 

Přestože byla síť GSM vyvinuta pro přenos hlasu, lze velmi snadno a podobným 

způsobem přenášet i data, jelikož je síť plně digitální. Systém GSM jako takový 

umožňuje přenos dat rychlostí 9,6 kbit/s. V dalších fázích vývoje byl systém rozšířen 

o nové technologie, jako např. GPRS a EDGE, a tím dosáhl rychlosti desítek až 

stovek kbit/s. 

4.9.1 Úvod do datových přenosů 

Přenos dat může být všeobecně realizován dvěma způsoby. Prvním z nich je 

přepojování okruhů, které se používá pro vytáčená připojení. Později bylo 

v počítačových sítích preferováno přepojování paketů. Na Obr. 4.13 a Obr. 4.14 jsou 

oba tyto způsoby přenosu znázorněny. 

Přepojování okruhů 

Mezi oběma uživateli se vytvoří trvalá přenosová cesta, čímž je zajištěna kvalita 

přenosu a velmi malé přenosové zpoždění. Ovšem velkou nevýhodou je neefektivní 

využití přenosové kapacity, jelikož rádiový kanál je uživatelům přidělen po celou dobu 

spojení a nelze jej využít ani ve chvíli, kdy spolu uživatelé nekomunikují. Z tohoto 

důvodu se při přepojování okruhů platí za dobu připojení, nikoliv za přenesená data. 
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Obr. 4.13: Přepojování okruhů 

Přepojování paketů 

Přenosová kapacita je ponechána jako celek, což umožňuje její velmi efektivní využití. 

Kapacita je maximálně využita těmi, kteří ji skutečně potřebují, a naopak není 

blokována těmi, kteří momentálně nic nepřenášejí. Jelikož uživatel nemá trvale 

přidělenou přenosovou cestu, neplatí za čas, po který ji má k dispozici, ale za skutečně 

využité služby, tedy za objem přenesených dat. Data jsou přenášena v paketech 

(blocích) přes přepojovací uzly, čímž vzniká větší přenosové zpoždění. Pakety se podle 

priority zařadí do společné fronty, ze které jsou postupně odesílány, a z toho vyplývá 

nutnost přenášet v hlavičce paketu informaci o příjemci. 
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Obr. 4.14: Přepojování paketů 

4.9.2 CSD – Circuit Switched Data 

CSD je nejstarším a nejjednodušším způsobem přenosu dat v mobilních komunikacích. 

V praxi nevyžaduje žádný zásah do systému GSM, a proto jej lze snadno 

implementovat. Data se přenášejí stejným způsobem jako hlas (Data over Voice), tedy 

principem přepojování okruhů. Rychlost přenosu hlasu je 13 kbit/s, avšak pro přenos 

dat musí být větší zabezpečení přenosu (ošetření chyb a výpadků), čímž se výsledná 

přenosová rychlost sníží na 9,6 kbit/s. Časem se zjistilo, že přenos dat není tolik 

náchylný ke vzniku chyb, a proto se mohlo upustit od složitého zabezpečení dat 

při přenosu a danou kapacitu využít ke zvýšení přenosové rychlosti na 14,4 kbit/s. 

Při této rychlosti je ovšem zapotřebí kvalitnější signál, protože skutečná rychlost se 

snižuje s rostoucí vzdáleností MS od BTS téměř exponenciálně, zatímco při rychlosti 

9,6 kbit/s je rychlost konstantní až v 90 % plochy dané buňky a poté se teprve začíná 

lineárně snižovat. Další oslabení při datových přenosech je sice možné, avšak vyšších 

přenosových rychlostí by bylo možné dosáhnout jen při velmi dobrých podmínkách 

příjmu, což už se stává neefektivní. Efektivněji lze zvýšit přenosovou rychlost 

sloučením jednotlivých timeslotů. 
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4.9.3 HSCSD – High Speed Circuit Switched Data (1997) 

Využívá stejný princip jako technologie CSD, tedy přepojování okruhů. Jedná se 

o přenos dat vyšší rychlostí pouze se softwarovou úpravou ze strany sítě neboli opět 

snadná a rychlá implementace do systému. Zvýšení přenosové rychlosti je dosaženo 

použitím více timeslotů současně, čímž rychlost z 14,4 kbit/s vzroste na 115 kbit/s 

při využití všech osmi timeslotů. Vzniká tím ale problém s mobilitou MS. Při handoveru 

nemusí být v nové BTS volný stejný počet timeslotů, čímž dochází buď k ukončení 

spojení, nebo snížení přenosové rychlosti. Počet přidělených timeslotů závisí na jejich 

momentální dostupnosti i schopnostech MS. HSCSD umožňuje symetrické 

i asymetrické přenosy, což znamená, že downlink může být rychlejší než uplink. 

Asymetrické spojení se používá pro datové přenosy mimo síť GSM. CSD využívá dvou 

timeslotů (jeden pro downlink a druhý pro uplink), zatímco HSCSD umí použít více jak 

dva timesloty současně. Podle toho, s kolika timesloty pracuje, se dělí do jednotlivých 

tříd. V Tab. 4.3 je uveden počet timeslotů pro jednotlivé směry komunikace 

a maximální možný počet timeslotů pro danou třídu. Nejvíce se používá třída 6, která 

má přiděleny 4 timesloty a lze využít spojení symetrické (2+2) nebo asymetrické (3+1). 

Úplným maximem je třída 18, ve které je využito všech 8 timeslotů pro oba směry, 

takže maximální rychlost technologie HSCSD je 115,2 kbit/s pro downlink i uplink. MS 

se dělí nejenom podle tříd, ale i podle typů, na zařízení typu 1 pracující poloduplexně 

(buď downlink, nebo uplink) a zařízení typu 2 pracující plně duplexně neboli oběma 

směry současně. Hlavní nevýhodou HSCDS je opět neefektivní využití přenosové 

kapacity, protože uživatelé mají dané timesloty přiděleny i když žádná data nepřenášejí.  

Tab. 4.3: Třídy HSCSD 

Třída 
Maximální počet timeslotů Maximální přenosová rychlost [kbit/s] 

Typ 
Downlink Uplink Celkem Downlink Uplink 

1 1 1 2 14,4 14,4 1 

2 2 1 3 28,8 14,4 1 

3 2 2 3 28,8 28,8 1 

4 3 1 4 43,2 14,4 1 

5 2 2 4 28,8 28,8 1 

6 3 2 4 43,2 28,8 1 

7 3 3 4 43,2 43,2 1 

8 4 1 5 57,6 14,4 1 

9 3 2 5 43,2 28,8 1 

10 4 2 5 57,6 28,8 1 

11 4 3 5 57,6 43,2 1 

12 4 4 5 57,6 57,6 1 

13 3 3 - 43,2 43,2 2 

14 4 4 - 57,6 57,6 2 

15 5 5 - 72,0 72,0 2 

16 6 6 - 86,4 86,4 2 

17 7 7 - 100,8 100,8 2 

18 8 8 - 115,2 115,2 2 
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4.9.4 GPRS – General Packet Radio Service (1998) 

Technologie využívající pro přenos dat princip přepojování paketů, který lze realizovat 

dvěma způsoby (nespojovaný nebo spojovaný přenos), přičemž GPRS podporuje oba. 

Při nespojovaném přenose není mezi uživateli vyznačená žádná přenosová cesta. 

Jednotlivé pakety jsou přenášeny nezávisle na sobě, tedy různě dlouho, a k příjemci se 

tak dostávají v odlišném pořadí. Zástupcem tohoto způsobu přenosu je např. protokol IP 

(Internet Protocol). Oproti tomu při spojovaném přenose se mezi uživateli vyznačí 

pomyslná cesta, po které jsou pak jednotlivé pakety přenášeny. V tomto případě jsou 

data přijímána ve stejném pořadí, v jakém byla vyslána. Tento způsob přenosu 

charakterizuje např. protokol X.25. 

Systém přiděluje timesloty nejdříve hovorům, poté datovým přenosům na bázi 

přepojování okruhů (CSD, HSCSD) a na závěr teprve přenosu dat pomocí GPRS. 

Naopak dojde-li k přetížení sítě, jsou nejdříve odebírány timesloty MS připojeným 

právě přes GPRS. Není tak sice zajištěna propustnost sítě, ale dochází k efektivnímu 

využití její kapacity. Spojení se navazuje pouze, vznikne-li požadavek k přenosu dat, 

takže nepřenáší-li uživatel žádná data, přenosová cesta zůstane volná. Takovýmto 

způsobem jsou využity všechny volné timesloty, přičemž obvykle jsou pro přenos 

GPRS rezervovány jeden až dva timesloty. Obdobně jako u HSCSD jsou podle počtu 

využívaných timeslotů definovány různé třídy (Tab. 4.4). Rychlost přenosu není 

konstantní, ale závisí na kvalitě signálu i počtu přidělených timeslotů. Podle kvality 

signálu je zvolen způsob přenášených dat CS (Coding Scheme). GPRS využívá čtyři 

různá kódovací schémata, které určují teoretickou a uživatelskou přenosovou rychlost 

na jeden timeslot (Tab. 4.5). Jaké schéma bude použito, závisí na možnostech sítě 

a aktuálním stavu MS, která toto schéma vybírá. Jednotlivá schémata se liší v počtu 

použitých ochranných prvků. Při CS-1 je přenášeno pouze malé množství užitečných 

dat a velkou část tvoří zabezpečovací bity. Dochází tak ke správnému příjmu, a to 

i za špatných přenosových podmínek. Využívá kromě konvolučního kódování ještě 

další přídavné kontrolní bity, ovšem za cenu malé přenosové rychlosti. Oproti tomu 

při použití CS-4 jsou data zabezpečena jen velmi málo, a jsou proto náchylná 

na poškození. Lze je však přenášet vyšší rychlostí, čehož je možné za optimálních 

podmínek dobře využít. Teoreticky při použití kódovacího schéma CS-4 a všech 

8 timeslotů by bylo možné dosáhnout přenosové rychlosti 171,2 kbit/s, prakticky se ale 

nevyužívá více jak čtyř timestlotů, proto se často maximální přenosová rychlost u GPRS 

udává 85,6 kbit/s. 

Tab. 4.4: Třídy GPRS 

Třída 
Maximální počet timeslotů Maximální přenosová rychlost [kbit/s] 

Typ 
Downlink Uplink Celkem Downlink Uplink 

1 1 1 2 21,4 21,4 1 

2 2 1 3 42,8 21,4 1 

3 2 2 3 42,8 42,8 1 

4 3 1 4 64,2 21,4 1 

5 2 2 4 42,8 42,8 1 

6 3 2 4 64,2 42,8 1 

7 3 3 4 64,2 64,2 1 
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8 4 1 5 85,6 21,4 1 

9 3 2 5 64,2 42,8 1 

10 4 2 5 85,6 42,8 1 

11 4 3 5 85,6 64,2 1 

12 4 4 5 85,6 85,6 1 

13 3 3 - 64,2 64,2 2 

14 4 4 - 85,6 85,6 2 

15 5 5 - 107,0 107,0 2 

16 6 6 - 128,7 128,7 2 

17 7 7 - 149,8 149,8 2 

18 8 8 - 171,2 171,2 2 

19 6 2 - 128,7 42,8 1 

20 6 3 - 128,7 64,2 1 

21 6 4 - 128,7 85,6 1 

22 6 4 - 128,7 85,6 1 

23 6 6 - 128,7 128,7 1 

24 8 2 - 171,2 42,8 1 

25 8 3 - 171,2 64,2 1 

26 8 4 - 171,2 85,6 1 

27 8 4 - 171,2 85,6 1 

28 8 6 - 171,2 128,7 1 

29 8 8 - 171,2 171,2 1 

 

Jak je uvedeno v Tab. 4.5 GPRS má definovány tři třídy mobilních stanic: 

 A – jsou schopny současně ovládat služby jak na základě přepojování 

okruhů, tak i přepojování paketů, a to nezávisle na sobě (lze uskutečnit 

hovor i přenos dat současně) 

 B – v danou chvíli jsou schopny ovládat pouze službu buď na základě 

přepojování okruhů, nebo přepojování paketů, je však možné mezi nimi 

automaticky přecházet (lze uskutečnit přenos dat, přijmout hovor a poté 

pokračovat v přenosu dat)  

 C – službu, kterou chce uživatel aktuálně používat, je nejprve třeba nastavit 

(lze uskutečnit pouze hovor nebo přenos dat) 

Tab. 4.5: Kódová schémata GPRS 

Kódové 

schéma 

Teoretická přenosová rychlost  

1 timeslot [kbit/s] 

Třída 

CS-1 9,05 C 

CS-2 13,4 B 

CS-3 15,6 A 

CS-4 21,4 C 
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GPRS nabízí různé úrovně kvality služeb QoS (Quality of Service), jedná se 

zejména o prioritu, spolehlivost, zpoždění a propustnost. Priorita je definována ve třech 

úrovních (vysoká, střední a nízká), čímž jsou při přenosu některé pakety 

upřednostňovány před jinými. Dále jsou definovány tři třídy spolehlivosti (1, 2 a 3), 

které určují pravděpodobnost ztráty paketu, poškození paketu, přijetí paketu mimo 

pořadí a přijetí duplikátu. Třída 1 odpovídá téměř bezchybnému přenosu (s BER 10
-9

), 

směrem k třídě 3 se pravděpodobnosti snižují. Zpoždění je definováno čtyřmi třídami, 

které jsou stanoveny pro paket o délce 128 bitů a 1024 bitů. Zahrnují střední dobu 

zpoždění a maximální dobu zpoždění pro 95 % paketů. Ve třídě 1 se zpoždění pohybuje 

v rámci jednotek sekund, ve třídě 3 zpoždění narůstá až na stovky sekund a ve třídě 4 už 

není nijak garantováno. Propustností jsou definovány maximální a střední přenosové 

rychlosti. 

Aby mohlo být GPRS implementováno do stávající sítě GSM, muselo dojít 

k několika úpravám, a to jak hardwarovým (přidání nových bloků), tak softwarových. 

Do BTS se nainstalují protokoly umožňující paketový přenos a přidají funkce, které 

přidělují jednotlivé timesloty. BSC musí být doplněna o PCU (Packet Control Unit), 

která řídí paketový provoz pomocí protokolu RLC/MAC (Radio Link Control/Media 

Access Control) a konverzi paketů na rámce. Ústředně MSC pro hovorové přenosy 

odpovídá v datových přenosech SGSN (Serving GPRS Support Node). Realizuje 

paketový přenos a přes BSC a BTS obsluhuje MS přihlášené k síti GPRS v dané oblasti. 

Zajišťuje konverzi protokolů mezi IP a protokolem, který využívá MS. Rovněž provádí 

autentifikaci, šifrování, kontrolu IMEI a je spojen s HLR a VLR. Na základě těchto 

získaných informací eviduje pohyb MS a zpoplatňuje přenesená data. Jednotka CG 

(Charging Gateway) zaznamenává a vyhodnocuje zúčtovací data a po zpracování je 

odesílá do ADC k celkovému zúčtování. Ekvivalent ke GMSC je GGSN (Gateway 

GPRS Support Node), který tvoří rozhraní mezi GPRS a vnějšími sítěmi. Slouží jako 

směrovač mezi SGSN a těmito vnějšími paketovými sítěmi založenými na protokolu IP 

nebo X.25. Zároveň slouží jako překladač protokolů (mezi GPRS a vnějšími sítěmi), 

zajišťuje alokaci IP adres a může pracovat i jako firewall (ochrana před nežádoucím 

přístupem). Jednotlivé uzly SGSN a GGSN mezi sebou komunikují protokolem GTP 

(GPRS Tunelling Protocol), ten využívá ke své činnosti transportní protokoly UDP 

(User Datagram Protocol) nebo TCP (Transmission Control Protocol). Tyto uzly 

vytvářejí vnitřní páteřní síť GPRS, tzv. Intra-PLMN Backbone Network (Public Land 

Mobile Network) pracující s protokolem IP. Mezi dvěma různými GPRS sítěmi je 

vytvořena jiná páteřní síť, tzv. Inter-PLMN Backbone Network. K přenosu dochází 

přes uzly BG (Border Gateway), které tvoří bránu mezi GPRS sítěmi různých operátorů, 

umožňující funkci roamingu. Posledním blokem je LIG (Legal Intercetion Gateway) 

neboli jednotka odposlechu, která v některých zemích musí být dle zákona 

nainstalována. Blokové schéma architektury je uvedeno na Obr. 4.15. 
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Obr. 4.15: Architektura GPRS 

MS (Mobile Station) – mobilní stanice 

BTS (Base Transceiver Station) – základnová rádiová stanice 

BSC (Base Station Controller) – základnová řídící jednotka 

TRAU (Transcoder and Rate Adaption Unit) – transkódovací jednotka 

PCU (Packet Control Unit) – paketová řídící jednotka 

MSC (Mobile Switching Centre) – mobilní radiotelefonní ústředna 

IWF (Interworking Function) – jednotka spolupráce s externími sítěmi 

SMSC (Short Message Service Centre) – centrum pro řízení provozu krátkých 

textových zpráv 

VLR (Visitor Location Register) – návštěvnický lokační registr 

HLR (Home Location Register) – domovský lokační registr 

AuC (Authentication Centre) – centrum autentičnosti  

EIR (Equipment Identity Register) – registr mobilních stanic 
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SGSN (Serving GPRS Support Node) – mobilní radiotelefonní ústředna pro datové 

přenosy 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) – brána pro komunikaci GPRS s vnějšími 

sítěmi 

LIG (Legal Intercetion Gateway) – jednotka odposlechu 

BG (Border Gateway) – brána pro komunikaci s dalšími sítěmi GPRS 

CG (Charging Gateway) – brána pro zúčtování dat v sítí GPRS 

OMC (Operational and Maintenance Centre) – provozní a servisní centrum 

NMC (Network Management Centre) – centrum managementu sítě 

ADC (Administrative Centre) – administrativní centrum 

A, A-bis, B, C, D, F, G, Ga, Gb, Gc, Gd, Gf, Gi, Gn, Gp, Gr, Gs, H, Um – rozhraní 

 

Chce-li MS využívat služeb GPRS musí provést tzv. GPRS attach v rámci 

dostupného SGSN uzlu, čímž si síť ověří, zda je uživatel oprávněn těchto služeb 

využívat. Poté z HLR jeho profil zkopíruje do SGSN a přiřadí MS dočasnou paketovou 

identifikaci P-TMSI (Packet-Temporary Mobile Subscriber Identity). Pro komunikaci 

s vnější datovou sítí je MS zaslána adresa GGSN uzlu, ale i adresa spadající do dané 

externí sítě. Adresa může být statická (stejná) nebo dynamická (různá podle 

momentálního stavu nebo dostupnosti). Zároveň obdrží deklaraci dohodnuté kvality 

služeb QoS. Všechny tyto informace získané během GPRS attachu tvoří tzv. PDP 

kontext (Packet Data Protocol), díky němuž se MS stane dostupná, a to i pro dané vnější 

datové sítě a může začít komunikovat.  

4.9.5 EDGE – Enhanced Data Rates for Global Evolution (1999) 

Systém GSM má určité parametry, které se postupem času měnily a upravovaly, ovšem 

při zachování přiděleného kmitočtového pásma, techniky TDMA a počtu timeslotů 

na jeden rámec je již málo možností, jak docílit zvýšení přenosové rychlosti. Sloučení 

několika timeslotů využívá HSCSD a efektivní přidělování volných kanálů je plně 

využito GPRS. Nezbývá než změnit použitou modulaci neboli upravit signál tak, aby se 

při jeho šíření dosahovalo co nejefektivnějšího přenosu. Technologie EDGE je tedy 

jednou z posledních možností, jak maximálně využít přiděleného kmitočtového pásma 

s šířkou kanálu 200 kHz. Další zvyšování přenosové rychlosti stávajícího systému by 

bylo obtížné a neefektivní, a proto se následně přešlo na systémy třetí generace. 

Technologie EDGE rozšiřuje stávající systém GSM, jelikož umožňuje zvýšení 

přenosové rychlosti jak na bázi přepojování okruhů (HSCSD), tak na bázi přepojování 

paketů (GPRS). HSCSD je poté označováno jako ECSD (Enhanced HSCSD) a na jeden 

timeslot připadá rychlost 38,4 kbit/s. GPRS přešlo v EGPRS (Enhanced GPRS) 

s přenosovou rychlostí 59,2 kbit/s na jeden timeslot.   

Přenášená data se musí šířit co nejdále a na straně přijímače by měla mít stejnou 

kvalitu jako na straně vysílače. Systém GSM využívá dvoustavovou modulaci GMSK 

čili klíčování frekvenčním zdvihem, kde je log. 0 a log. 1 vyjádřena posunutím 

frekvence nosné. Jeden symbol zde reprezentuje jeden bit (Obr. 4.16). EDGE ji 

v některých případech využívá také, avšak jak již bylo zmíněno, pro rychlé datové 

přenosy je třeba použít modulaci jinou. Byla zvolena 8-PSK (Eight-Phase Shift Keying) 

čili osmistavové klíčování změnou fáze. Modulátor namapuje tři po sobě jdoucí bity 

do jednoho symbolu, a tím je definováno osm stavů pro změnu fáze (Obr. 4.16). 
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Při zachování stejného počtu symbolů se přenese trojnásobný počet bitů, což má 

za následek efektivnější využití spektra, ovšem signál se tím stává náchylnější 

na zkreslení a šum. Zvýšení počtu stavů vede ke snížení odolnosti vůči interferencím, 

protože vzdálenost mezi jednotlivými symboly se zmenší a přijímač obtížněji detekuje 

jednotlivé stavy. Pro zavedení modulace 8-PSK je tedy potřeba vyšší kvalita 

přenášeného signálu. Přenosová rychlost se pomocí této modulace může zvýšit až 

na trojnásobek, avšak je velmi závislá na vzdálenosti od BTS. Je-li MS v blízkosti BTS 

může se zcela využít modulace 8-PSK a rychlost se zvýší oproti GPRS až třikrát. 

Na okrajích buňky se již kvalita přenášeného signálu snižuje, modulace se změní zpět 

na GMSK a přenosová rychlosti je srovnatelná s GPRS (Tab. 4.6). Tímto způsobem 

dochází k automatickému přepínání mezi těmito technologiemi. Kvalitě signálu 

odpovídá stejně jako u GPRS kódovací schéma a MS ho vybírá podle aktuálních 

podmínek příjmu. Označují se MCS-1 až MCS-9 (Modulation and Coding Scheme) 

a jejich popis je uveden v Tab. 4.7. MCS-1 až MCS-4 odpovídá CS-1 až CS-4 

pro GPRS. Čím vyšší kódovací schéma je použito, tím vyšší přenosové rychlosti může 

být dosaženo, ale za cenu nižšího zabezpečení přenášených dat proti vzniku chyb. 

Obvykle se volí nejprve schéma s vysokou přenosovou rychlostí a vyskytne-li se určitý 

počet chyb, dochází ke snížení rychlosti, a tím k většímu zabezpečení. Teoreticky by 

bylo možné při využití všech 8 timeslotů dosáhnout rychlosti 473,6 kbit/s, což se ale 

v praxi nevyužívá. Rovněž jako u technologie GPRS jsou přidělovány maximálně čtyři 

timesloty, čemuž odpovídá přenosová rychlost 236,8 kbit/s.  
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Obr. 4.16: Konstelační diagramy GMSK a 8-PSK 

Tab. 4.6: Srovnání modulace GMSK a 8-PSK 

Modulace GMSK 8-PSK 

Počet stavů konstelačního diagramu 2 8 

Počet bitů na symbol 1 3 

Symbolová rychlost [kS/s] 270,833 270,833 

Přenosová rychlost [kbit/s] 270,833 812,499 

Počet přenesených užitečných dat [bit] 114 342 

Přenosová rychlost na 1 timeslot [kbit/s] 21,4 59,2 

Přenosová rychlost na 8 timeslotů [kbit/s] 171,2 473,6 
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Tab. 4.7: Modulační a kódová schémata EDGE 

Modulační a 

kódové schéma 

Teoretická přenosová rychlost 

1 timeslot [kbit/s] 

Modulace Třída 

MSC-1 8,8 GMSK C 

MSC-2 11,2 GMSK B 

MSC-3 14,8 GMSK A 

MSC-4 17,6 GMSK C 

MSC-5 22,4 8-PSK B 

MSC-6 29,6 8-PSK A 

MSC-7 44,8 8-PSK B 

MSC-8 54,4 8-PSK A 

MSC-9 59,2 8-PSK A 

 

I technologie EDGE se dělí podle počtu timeslotů do jednotlivých tříd (Tab. 4.8). 

Zařízení typu 1 podporuje modulační a kódové schéma MCS-1 až MCS-9 v downlinku, 

ale pouze MCS-1 až MCS-4 v uplinku. Oproti tomu zařízení typu 2 může využít 

všechny MCS v obou směrech. 

Tab. 4.8: Třídy EDGE 

Třída 
Maximální počet timeslotů Maximální přenosová rychlost [kbit/s] 

Typ 
Downlink Uplink Celkem Downlink Uplink 

1 1 1 2 59,2 59,2 1 

2 2 1 3 118,4 59,2 1 

3 2 2 3 118,4 118,4 1 

4 3 1 4 177,6 59,2 1 

5 2 2 4 118,4 118,4 1 

6 3 2 4 177,6 118,4 1 

7 3 3 4 177,6 177,6 1 

8 4 1 5 236,8 59,2 1 

9 3 2 5 177,6 118,4 1 

10 4 2 5 236,8 118,4 1 

11 4 3 5 236,8 177,6 1 

12 4 4 5 236,8 236,8 1 

13 3 3 - 177,6 177,6 2 

14 4 4 - 236,8 236,8 2 

15 5 5 - 296,0 296,0 2 

16 6 6 - 355,2 355,2 2 

17 7 7 - 414,4 414,4 2 

18 8 8 - 473,6 473,6 2 

19 6 2 - 355,2 118,4 1 

20 6 3 - 355,2 177,6 1 

21 6 4 - 355,2 236,8 1 

22 6 4 - 355,2 236,8 1 
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23 6 6 - 355,2 355,2 1 

24 8 2 - 473,6 118,4 1 

25 8 3 - 473,6 177,6 1 

26 8 4 - 473,6 236,8 1 

27 8 4 - 473,6 236,8 1 

28 8 6 - 473,6 355,2 1 

29 8 8 - 473,6 473,6 1 

30 5 1 6 296,0 59,2 1 

31 5 2 6 296,0 118,4 1 

32 5 3 6 296,0 177,6 1 

33 5 4 6 296,0 236,8 1 

34 5 5 6 296,0 296,0 1 

35 5 1 6 296,0 59,2 1 

36 5 2 6 296,0 118,4 1 

37 5 3 6 296,0 177,6 1 

38 5 4 6 296,0 236,8 1 

39 5 5 6 296,0 296,0 1 

40 6 1 7 355,2 59,2 1 

41 6 2 7 355,2 118,4 1 

42 6 3 7 355,2 177,6 1 

43 6 4 7 355,2 236,8 1 

44 6 5 7 355,2 296,0 1 

45 6 6 7 355,2 355,2 1 

 

Zavedení technologie EDGE nevyžaduje žádné velké změny ve stávající síti. 

Všechny potřebné úpravy jsou již zavedeny s nástupem GPRS. EDGE je pouze 

nástavbou, která definuje novou fyzickou vrstvu pro HSCSD a GPRS, a nemůže proto 

pracovat samostatně. Hardwarovou úpravou musely projít pouze BTS, kde došlo 

k výměně transceiverů za nové, které umí pracovat i s technologií EDGE, tedy modulací 

8-PSK. Tato výměna spočívá v přidání jednotky EDGE-TRU (EDGE-Transceiver 

Unit). Další změny se pak týkají už jen softwarových upgradů, jako např. vylepšení 

stávajících protokolů v subsystému BSS. Protokol RLC/MAC nově podporuje 

resegmentaci, častější měření kvality rádiového kanálu, jemnější prokládání nebo 

inkrementální redundanci. Tyto změny jsou sice malé, avšak umožňují technologii 

EDGE oproti GPRS lépe volit modulační kódové schéma, a tím dosáhnout vyšší 

přenosové rychlosti při stejných podmínkách v rádiovém kanále. Samozřejmě i MS 

musí podporovat technologii EDGE, stejně jako SIM karta.  
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4.10 Srovnání jednotlivých technologií systému GSM 

Tab. 4.9: Srovnání jednotlivých technologií systému GSM 

 Přenosová rychlost  

1 timeslot [kbit/s] 

Přenosová rychlost 

8 timeslotů [kbit/s] 

GSM 9,6 - 

CSD 9,6, 14,4 - 

HSCSD 14,4 115,2 

GPRS 21,4 171,2 

EDGE 59,2 473,6 

ECSD 38,4 307,2 

EGPRS 59,2 473,6 
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5 IMT-2000 

Na počátku byla snaha ITU (International Telecommunication Union) vytvořit jednotný 

celosvětový 3G standard. Již v roce 1986 čili před oficiálním spuštěním 2G, CCIR 

(Comité Consultatif International des Radiocommunications) začalo pracovat 

na systému FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication System). 

V dubnu roku 1992 mu WARC (World Administrative Radio Conference) přidělila 

frekvenční pásmo 1885-2025 MHz a 2110-2200 MHz a vymezila část pro satelitní 

složku. Aby mohl být standard celosvětový, tedy umožňoval uživatelům globální 

roaming s jednotnými službami, musí splňovat celou řadu podmínek, a to především 

shodné frekvenční pásmo. Dodržet tuto podmínku po celém světě by bylo velmi obtížné 

už i proto, že většina pásma, které bylo pro tento standard vyčleněno, si v USA již 

rozdělili mobilní operátoři pro systém PCS 1900. Toto bylo hlavním důvodem, proč 

ITU od tohoto návrhu upustila a rozhodla se schválit jakousi skupinu 3G standardů, 

které budou technicky zcela samostatné a odlišné, ovšem bude-li umět MS s nimi 

pracovat, bude se jednat o původně zamýšlený globální roaming. Tato skupina byla 

nazvána IMT-2000 a definuje následující 3G standardy: DECT (Digital Enhanced 

Cordless Telecommunication), UWC-136 (Universal Wireless Communication), 

W-CDMA (Wideband-CDMA), CDMA2000 a TD-CDMA/TD-SCDMA (Time 

Division-CDMA/Time Division-Synchronous CDMA). 

 DECT: Systém pro bezdrátové mobilní telefony, který je uznáván jako 

mezinárodní standard pro bezdrátový přenos hlasu a dat, pracující v pásmu 

okolo 1900 MHz. I když systém samotný neumožňuje velké pokrytí, 

IMT-2000 předpokládá jeho využití pro vytvoření hotspotů, které mohou 

být do 3G začleněny. Využívá párové i nepárové pásmo. 

 UWC-136: Nástupce systému IS-136, jehož zvláštností jsou tři šířky pásma 

rádiového kanálu, se kterými pracuje, 30 kHz, 200 kHz a 1,6 MHz. Využívá 

metodu mnohonásobného přístupu TDMA a byl vyvíjen v souladu 

s technologií EDGE. Využívá párové pásmo. 

 W-CDMA: Evropsko-japonský standard, který definuje jak pozemní složku 

UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access), tak satelitní složku MSS (Mobile 

Satellite Service). Japonské W-CDMA je ovšem nekompatibilní 

s evropským W-CDMA, které se označuje jako UMTS, i když mají shodné 

parametry. Pro párové pásmo je vyhrazen frekvenční duplex FDD 

(Frequency Division Duplex) a metoda FD-CDMA (Frequency 

Division-CDMA), pro nepárové pásmo naopak časový duplex TDD (Time 

Division Duplex) a metoda TD-CDMA. 

 CDMA2000: Byl vyvinut v USA společností Qualcomm a stal se 

nástupcem systému druhé generace IS-95, se kterým je ovšem zpětně 

nekompatibilní, stejně tak jako je nekompatibilní se systémem UMTS. 

CDMA2000 se dělí do dvou fází – 1xRTT (Radio Transmission 

Technology) s maximální přenosovou rychlostí 144 kbit/s a 3xRTT 

s rychlostí do 2 Mbit/s. Z maximální rychlosti 1xRTT je patrné, proč byla 

dříve technologie EDGE zařazována k systémům třetí generace. I když 
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splňovala počáteční podmínku na rychlost 144 kbit/s, po technické stránce 

se ovšem stále blížila systému GSM, a proto byla později zařazena do 2,5G. 

Dále se dělí na dva vývojové stupně – 1xEV-DO (Evolution-Data Only), 

který používá oddělené frekvence pro hlas a data a 1xEV-DV 

(Evolution-Data and Voice), který používá stejnou frekvenci pro hlas i data. 

Využívá pouze párové pásmo, přičemž systém může pracovat na různých 

frekvencích. 

 TD-CDMA/TD-SCDMA: TD-CDMA je standard vyvinutý společností 

Siemens a jedná se o časový duplex využívající nepárové pásmo. O rozvoj 

tohoto standardu se zasloužila také společnost IPWireless, která tuto 

metodu prosadila i v systému UMTS TDD. TD-CDMA neumožňuje 

klasické telefonní hovory ani jiné služby na bázi přepojování okruhů. 

TD-SCDMA je upravený standard vyvinutý čínskou akademií 

telekomunikačních technologií. Oproti jiným systémům využívá chipovou 

rychlost 1,28 Mchip/s. Jeho výhodou je snížení interferencí mezi 

downlinkem a uplinkem vzájemnou synchronizací terminálů, jelikož časový 

duplex může mít problémy s rozlišením jednotlivých rámců (downlink nebo 

uplink) a MS může vyžadovat vysílání ve stejném rámci jako jiná MS. 

Lze tedy shrnout, že IMT-2000 obsahuje tři hlavní standardy, a to americké 

CDMA2000, evropsko-japonské W-CDMA a čínské TD-SCDMA. Doporučení 

pro jednotlivé standardy byly vydány v roce 2000 a staly se základem všech následně 

vyvíjených systémů. Již v té době byl přepokládán velký zájem o tyto systémy, a proto 

WRC (World Radiocommunication Conference), dříve WARC, schválila pro IMT-2000 

nová pásma (Tab. 5.1). Pro pozemní složku byla přidána pásma VI a XVII, ale WRC je 

nechala pouze jako doporučení. Rovněž bylo přidáno již vyhrazené pásmo I, to bylo 

ovšem stejně jako pásmo VI v Evropě využito pro systém GSM. Pro satelitní složku 

byla přidána pásma II-V a XIV-XVI, z nichž poslední dvě jsou na okrajích pásma XVII, 

které se využívá pro pozemní složku. Další pásma budou postupně přidělována 

ze systémů druhé generace, které se již nebudou dále využívat. 

Tab. 5.1:  Rozdělení kmitočtového pásma IMT-2000 

Pásmo 
Frekvenční 

rozsah [MHz] 

Šířka pásma 

[MHz] 
Využití 

I 806-960 154 Přídavné pásmo pro pozemní složku 

II 1525-1544 19 

Přídavná pásma pro satelitní složku 
III 1545-1559 14 

IV 1610-1625,5 15,5 

V 1625,5-1645,5 20 

VI 1710-1885 175 Přídavné pásmo pro pozemní složku 

VII 1885-1900 15 

Pásma pro pozemní složku VIII 1900-1920 20 

IX 1920-1980 60 

X 1980-2010 30 Pásmo pro satelitní složku 

XI 2010-2025 15 
Pásma pro pozemní složku 

XII 2110-2170 60 
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XIII 2170-2200 30 Pásmo pro satelitní složku 

XIV 2483,5-2500 16,5 

Přídavná pásma pro satelitní složku XV 2500-2520 20 

XVI 2670-2690 20 

XVII 2500-2690 190 Přídavné pásmo pro pozemní složku 

 

Jako první spustil 3G síť korejský operátor SK Telecom v říjnu roku 2000, jednalo 

se o síť CDMA2000 1xRTT. Stejný systém spustili následně i další korejští operátoři 

LG Telecom a KT Freetel. 

5.1 Požadavky na systémy IMT-2000  

Stejně jako při vývoji GSM byly stanoveny určité požadavky, které musí systémy 

IMT-2000 splňovat. Systémy třetí generace se zaměřují převážně na přenos dat, a proto 

musí dojít ke zvýšení přenosové rychlosti oproti dosavadním systémům až na 2 Mbit/s. 

Bylo stanoveno, že uživatelé s velkým stupněm mobility (do 120 km/h) budou 

v místech s nízkou hustotou provozu dosahovat minimálně 144 kbit/s a v místech 

s vysokou hustotou provozu minimálně 384 kbit/s, a to na většině území. Uživatelé 

s malým stupněm mobility (do 6 km/h) budou dosahovat až 2048 kbit/s, i když jen 

v místech, jako jsou např. centra měst. Dále musí být zajištěna celosvětová 

kompatibilita, a to nejen na úrovni uživatelů (mezinárodní roaming), ale i na úrovni 

poskytovatelů (kompatibilita zařízení od různých výrobců). Z hlediska uživatele bylo 

také určeno, že terminály musí být malé, levné, zvládat různé typy aplikací a nabízet 

velké množství služeb s různým stupněm kvality. Systémy budou podporovat služby 

s přepojováním okruhů i s přepojováním paketů, jako např. multimediální služby 

v reálním čase. Z technického hlediska se zvýší spektrální účinnost, zdrojové a kanálové 

kódování bude účinnější, a tím dojde k lepšímu využití přiděleného spektra. Identifikace 

uživatele se bude provádět nezávisle na mobilním terminálu, jakousi obdobou SIM 

karty, pomocí USIM (UMTS Subscriber Identity Module). 

5.2 Použitá literatura 

[1] KAARANEN, Heikki, et al. UMTS Networks: Architecture, Mobility and Sevices. 

Chichester: Wiley, 2005. 406 s. ISBN 0-470-01103-3. 

[2] HANUS, S.; FENCL, J.; ŠTENCL, V. Bezdrátové a mobilní komunikace II. Brno: Ústav 

radioelektroniky, 2006. 171 s. ISBN 80-214-2817-1. 



43 

6 UMTS 

Systém UMTS je plně digitální systém zaměřený především na vysokorychlostní přenos 

dat, a s tím spojené využití multimediálních aplikací. Oproti systémům druhé generace 

má několikanásobně vyšší kapacitu sítě a rychlejší odezvu. Využívá širokopásmovou 

variantu metody mnohonásobného přístupu CDMA a rozlišuje dva základní způsoby 

řešení duplexního provozu. Ve většině aplikací využívá asymetrický přenos dat, 

při kterém je přenosová rychlost v downlinku výrazně vyšší než v uplinku. Tím dojde 

ke zvýšení efektivity využití kmitočtového pásma, jelikož šířka pásma může být 

přidělována podle aktuální potřeby. 

6.1 3GPP 

Vývoj systému UMTS byl zahájen již v roce 1990 organizací ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) a v roce 1998 ho převzala skupina 3GPP 

(3rd Generation Partnership Project), což je mezinárodní sdružení velkých mobilních 

operátorů, výrobců a dodavatelů infrastruktury i mobilních terminálů. Tato skupina je 

řízena mezinárodními standardizačními organizacemi ARIB (Association of Radio 

Industry and Businesses), CWTS (China Wireless Telecommunication Standard group), 

ETSI, T1 (Committee T1), TTA (Telecommunications Technology Association) a TTC 

(Telecommunications Technology Committee), které určují její další vývoj. Účelem 

3GPP bylo vytvořit specifikace pro mobilní sítě třetí generace tak, aby jejich základem 

byly již existující sítě druhé generace. Systém GSM, se kterým je i do budoucna 

počítáno jako s hlavním systémem pro hlasové služby, doplněn o datové přenosy čili 

GPRS, by měl pokrývat celé území a systémy třetí generace tedy budou dalším 

rozšířením, a to o místa s vysokorychlostními přenosy dat. 

6.2 Služby a kvalita služeb v systému UMTS 

Systém UMTS umožňuje využívat aplikace citlivé na zpoždění, jako např. IP telefonie, 

podporuje několik aktivních služeb současně, jako i paralelní přenos hlasu a dat. 

Umožňuje optimalizovat vlastnosti spojení, jako např. rychlost, zpoždění a chybovost 

přenosu na základě právě využívané služby. Dále definuje čtyři třídy kvality služeb QoS 

viz Tab. 6.1. Jednotlivé třídy jsou charakterizovány maximální přenosovou rychlostí, 

maximální velikostí paketu, přenosovým zpožděním a prioritou při přenosu. 

Tab. 6.1:  Třídy kvality služeb v systému UMTS 

Třída QoS Podporované služby 

Hovorová Hlas, videohovory 

Streaming Multimediální služby, video na vyžádání, webcast 

Interaktivní Web, síťové hry 

Služby běžící na pozadí E-mail, sms, stahování (např. FTP) 
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6.3 Rozdělení kmitočtového pásma systému UMTS 

Systém UMTS využívá všechna původně přidělená pásma IMT-2000, kromě pásma VII 

(Tab. 6.2). To bylo vyhrazeno systému DECT, se kterým se ovšem do budoucna počítá 

jako se součástí UMTS, k vytvoření přístupových bodů, tzv. hotspotů. Šířka rádiového 

kanálu je 5 MHz a odstup duplexních párů u FDD je 190 MHz. 

Tab. 6.2:   Rozdělení kmitočtového pásma systému UMTS 

Pásmo 
Frekvenční 

rozsah [MHz] 

Šířka pásma 

[MHz] 
Využití 

VII 1885-1900 15 DECT 

VIII 1900-1920 20 UMTS TDD 

IX 1920-1980 60 UMTS FDD (UL) 

X 1980-2010 30 UMTS-MSS 

XI 2010-2025 15 UMTS TDD 

XII 2110-2170 60 UMTS FDD (DL) 

XIII 2170-2200 30 UMTS-MSS 

6.4 CDMA 

Stejně jako další systémy třetí generace i UMTS využívá metodu mnohonásobného 

přístupu CDMA, konkrétně s přímou modulací kódovou posloupností DS-CDMA 

(Direct sequence-CDMA). Nosná je přímo modulována digitálním signálem 

s několikanásobně vyšší bitovou rychlostí, než je bitová rychlost datového signálu. 

Použití přístupové metody s kódovým dělením znamená, že jednotlivý účastníci 

využívají stejné kmitočtové pásmo ve stejnou dobu, avšak jsou rozlišeni různými 

pseudonáhodnými posloupnostmi. Signál se ve vysílači pomocí této posloupnosti 

rozprostře a přenese přes rádiový kanál. Na přijímací straně se ze směsi signálů pomocí 

stejné pseudonáhodné posloupnosti vyfiltruje původní signál.  

Datový signál se nejprve moduluje na nosnou, čímž se vytvoří signál s danou 

šířkou pásma, která je závislá na druhu použité modulace. V generátoru pseudonáhodné 

posloupnosti (PNP) se vygeneruje pomocný binární signál, kterým se dále moduluje 

zpracovávaná informace. Pseudonáhodná posloupnost má délku 10
7
-10

33
 chipů. 

Generování této posloupnosti musí být jednoduché a nejčastěji se využívá lineární 

zpětnovazební posuvný registr LFSR (Linear Feedback Shift Register). Její kmitočet 

musí být vysoký, aby došlo k rozšíření kmitočtového spektra, a tím ke snížení spektrální 

hustoty signálu. Ideálně by měla mít PNP impulzní charakter autokorelační funkce 

RX(τ) pro zajištění dobré synchronizace a nulovou vzájemnou korelační funkci RXY(τ) 

pro minimalizaci interferencí. Bitová rychlost tohoto pseudonáhodného signálu se 

označuje jako chipová rychlost a bývá několikanásobně vyšší než bitová rychlost 

datového signálu. Důležitým parametrem je činitel rozprostírání, což je poměr chipové 

rychlosti pseudonáhodné posloupnosti a bitové rychlosti kódovaného signálu. 

U systému UMTS se používá činitel rozprostírání 4 až 512. Výsledkem je 

několikanásobně větší šířka pásma přenášeného signálu než signálu původního. 

Po přenesení rádiovým kanálem se signál stejnou pseudonáhodnou posloupností 
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demoduluje, přičemž generátor PNP musí být přesně synchronizován s generátorem 

na vysílací straně a musí pracovat na stejném principu. Signál je poté opět 

úzkopásmový a dále je již standardním způsobem v demodulátoru demodulován.  

I přes svou složitost, převážně v zabezpečení přesné synchronizace a časování, se 

systémy s kódovým multiplexem čím dál více používají. Hlavní výhodou těchto 

systémů je vysoká odolnost proti širokopásmovému i úzkopásmovému rušení a zvýšení 

přenosové kapacity. Po zpracování bude na přijímací straně vždy původní úzkopásmový 

signál a jen malý přírůstek šumu. Při sledování rádiového kanálu se činnost takovýchto 

systémů projeví jen nepatrným zvýšením šumu, a proto lze systémy s kódovým 

multiplexem vzhledem k jejich nízké výkonové hustotě signálu dobře utajit. Další 

výhodou je zajištění bezpečnosti přenášených informaci díky použití pseudonáhodné 

posloupnosti, která se pro každého uživatele liší, a nelze ji tak dlouhodobě vypozorovat. 

Po technické stránce je nepochybně výhodné, že jednotlivý účastnící mohou používat 

kmitočtové pásmo spolu se systémy založenými na odlišných principech. U systémů 

DS-CDMA je faktor vícenásobného využití kmitočtu roven jedné čili sousední buňky 

mohou využívat stejný kmitočet. Není tedy zapotřebí žádného frekvenčního plánování. 

6.5 Zpracování signálu v systému UMTS 

Zdroj signálu

Kodér zdroje

Kodér kanálu

Skrambler

Modulace

Vysílání

Rádiový kanál

Příjem

Demodulace

Deskrambler

Dekodér kanálu

Dekodér zdroje

Koncový stupeň

bit/s

bit/s

chip/s

chip/s

chip/s

chip/s

chip/s

chip/s

bit/s

bit/s

OVSF

PNP

OVSF

PNPŠifrování

Dešifrování

chip/s

chip/s

chip/s

chip/s

 

Obr. 6.1:  Zpracování signálu v systému UMTS 

6.5.1 Zdrojové kódování 

Pro zdrojové kódování řeči se využívá AMR (Adaptive Multi Rate), jehož kodeky  

(Tab. 6.3) umožňují měnit výstupní přenosovou rychlost podle řečové aktivity 

mluvčího. Hlavní výhodou je tedy snížení průměrné přenosové rychlosti signálu 
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a zmenšení vysílacího výkonu. Mezi další výhody AMR patří nespojitý přenos DTX 

(Discontinuous Transmission), detektor hlasové aktivity VAD (Voice activity detection) 

a samooprava chyb. Jelikož se jednotliví uživatelé během hovoru střídají, lze ušetřit 

pomocí nespojitého přenosu až polovinu přenosové kapacity. Detektor hlasové aktivity 

určí, které rámce obsahují hovor, a proto v době kdy uživatel nehovoří, přestane jeho 

MS vysílat, čímž se výrazně sníží její příkon. Aby nenastalo nepřirozené ticho, vkládá 

VAD do rámců komfortní šum, který je přenášen jen velmi malou přenosovou rychlostí. 

Nový způsob kódování umožňuje opravovat chyby vzniklé při přenosu rádiovým 

kanálem. Ztracený nebo poškozený hovorový rámec je nahrazen jiným, z již dříve 

přenesených hovorových rámců, s co nejvíce shodným obsahem. Tím dochází 

ke zlepšení kvality hovoru v místech s nižší úrovní signálu. 

Tab. 6.3: Kodeky AMR 

Mód kodeku Přenosová rychlost [kbit/s] Počet bitů 

AMR 12.2 12,20 244 

AMR 10.2 10,20 204 

AMR 7.95 7,95 159 

AMR 7.40 7,40 148 

AMR 6.70 6,70 134 

AMR 5.90 5,90 118 

AMR 5.15 5,15 103 

AMR 4.75 4,75 95 

AMR SID 1,80 36 

 

Vstupní řečový analogový signál je vzorkovací frekvencí 8 kHz navzorkován 

a rozdělen na úseky po 20 ms. Následně se v analogově-digitálním převodníku každý 

tento úsek rozdělí na 160 vzorků a kvantuje pomocí 13 bitů. Výsledkem zdrojového 

kódování je snížení počtu bitů z 2080 na 95-244 bitů, podle použitého módu kodeku 

AMR (viz Obr. 6.2).  

t
20 ms

160 · 13 = 2080 bitů

20 ms 20 ms 20 ms 20 ms

95 – 244 bitů 4,75 – 12,20 kbit/s

104 kbit/s

Mód kodeku AMR

 

Obr. 6.2: Zdrojové kódování v systému UMTS 
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6.5.2 Kanálové kódování 

Pro kanálové kódování se využívají Walshovy kódy, které jsou ortogonální, normální 

a úplné a mají dobré korelační vlastnosti. Jednotlivé kódy z Walshova stromu se 

označují činitelem rozprostírání SF (Spreading Factor) a číslem kódu k (0 až SF-1), 

a jsou proto nazývány OVSF kódy (Orthogonal Variable Spreading Factor). 

Ve sčítacích členech modulo 2 dochází k rozprostření spektra a změně bitové rychlosti 

datového signálu na rychlost chipovou, která je u systému UMTS 3,84 Mchip/s. Pomocí 

kanálového kódování se rozlišují jednotlivé kanály jednoho uživatele, přičemž každý 

kanál musí používat jiný OVSF kód. Zároveň slouží k rozlišení uživatelů využívající 

stejný timeslot. OVSF kódy jsou uživatelům přidělovány před uskutečněním 

komunikace. 

6.5.3 Skramblování 

Pro skramblování se využívají pseudonáhodné posloupnosti PNP, pomocí kterých 

dochází k náhodné změně sekvence datového signálu realizované pomocí sčítacích 

členů modulo 2. Přes rádiový kanál se tedy přenese sekvence bitů v odlišném pořadí 

a na přijímací straně se pomocí stejné pseudonáhodné posloupnosti datový signál 

obnoví. Obvykle dochází při použití pseudonáhodných posloupností zároveň 

k rozprostření spektra, ovšem v systému UMTS je již datový signál rozprostřen 

kanálovým kódováním, a proto se rychlost datového signálu nemění. Pseudonáhodné 

posloupnosti mají náhodný charakter, dobré autokorelací vlastnosti, jsou snadno 

generovatelné a musí být synchronizované na přijímací i vysílací straně. Pro oddělení 

uživatelů jedné buňky se v downlinku využívají dlouhé PNP posloupnosti odvozené 

s Goldových kódů, které mají délku 38 400 chipů a v uplinku dlouhé i krátké PNP 

posloupnosti odvozené z S(2) kódů s délkou 256 chipů. Pro oddělení buněk se používají 

pouze dlouhé PNP posloupnosti. Celkem je 2
18

-1 pseudonáhodných posloupností, které 

se dělí do 512 skupin neboli kódových sad. Každá sada se skládá z jednoho primárního 

a 15 sekundárních kódů. Každé buňce je přiřazen vždy jeden primární kód, čímž se určí 

její kódová sada.  

6.5.4 Modulace 

V downlinku se používá modulace QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) neboli 

čtyřstavové fázové klíčování. Mezi její výhody patří především spektrální účinnost 

2 bit/s/Hz i dobrá energetická účinnost. Hlavní nevýhodou modulace QPSK je ovšem 

vznik parazitní amplitudové modulace, kdy při změně obou bitů v dibitu dosahuje 

dokonce stoprocentní hloubky modulace (při průchodu nulou). Každý fázový stav nosné 

je vyjádřen pomocí dvou po sobě následujících chipů (Obr. 6.3). V downlinku se tedy 

jedná o časový multiplex QPSK. V uplinku se využívá modulace OCQPSK (Orthogonal 

Complex QPSK), která bývá často označována jako HPSK (Hybrid Phase Shift 

Keying). Jedná se o digitální modulaci, která omezuje průchod signálu nulou, a tím 

snižuje vznik parazitní amplitudové modulace. Každý fázový stav nosné je opět 

vyjádřen pomocí dvou chipů, avšak nyní je jeden chip datový a druhý obsahuje 

pomocné řídící informace (Obr. 6.3). Modulace v uplinku se označuje za kódový 

multiplex QPSK. Z použitých způsobů modulace vyplývá, že přenosová rychlost 

v downlinku může být dvakrát větší než v uplinku.  



48 

I

Q

11

00 10

01

QPSK

I

Q

1101

00 10

OCQPSK
 

Obr. 6.3: Konstelační diagramy QPSK a OCQPSK 

6.5.5 Přístupová technika v systému UMTS 

Systém UMTS využívá kombinované přístupové techniky FDMA/TDMA/CDMA  

(Obr. 6.4). Kmitočtové pásmo se technikou FDMA rozdělí na rádiové kanály o šířce 

5 MHz, které se dále technikou TDMA rozdělí na 15 timeslotů. V každém timeslotu 

může být na rozdíl od systému GSM několik uživatelů, kteří jsou pomocí techniky 

CDMA rozlišeni různými pseudonáhodnými posloupnostmi. 
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Obr. 6.4: Přístupová technika FDMA/TDMA/CDMA 

6.6 Architektura systému UMTS 

Architektura systému UMTS se skládá ze dvou hlavních částí, a to rádiové přístupové 

sítě UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) a páteřní sítě CN (Core 

Network), propojené pomocí přenosového protokolu ATM (Asynchronous Transfer 

Mode). Mobilní stanice, zde definována jako uživatelský terminál, je podobně jako 

v systému GSM samostatnou částí systému. Páteřní síť CN provádí spojování hovorů, 

směrování paketů, obsahuje také potřebné databáze a zajišťuje funkci síťového 

managementu. V systému GSM mu odpovídá NSS a OSS. Pro komunikaci jednotlivých 

uživatelů se systémem slouží přístupová síť UTRAN a odpovídá subsystému BSS. 

Podrobné schéma architektury systému UMTS je na Obr. 6.5. 
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Obr. 6.5: Architektura systému UMTS 

MS (Mobile Station) – mobilní stanice 

BTS (Base Transceiver Station) – základnová rádiová stanice 

BSC (Base Station Controller) – základnová řídící jednotka 

TRAU (Transcoder and Rate Adaption Unit) – transkódovací jednotka 

PCU (Packet Control Unit) – paketová řídící jednotka 

UE (User Equipment) – uživatelský terminál 
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ME (Mobile Equipment) – mobilní zařízení 

RNC (Radio Network Controller) – řídící jednotka rádiové sítě 

MSC (Mobile Switching Centre) – mobilní radiotelefonní ústředna 

IWF (Interworking Function) – jednotka spolupráce s externími sítěmi 

SMSC (Short Message Service Centre) – centrum pro řízení provozu krátkých 

textových zpráv 

VLR (Visitor Location Register) – návštěvnický lokační registr 

HLR (Home Location Register) – domovský lokační registr 

AuC (Authentication Centre) – centrum autentičnosti  

EIR (Equipment Identity Register) – registr mobilních stanic 

SGSN (Serving GPRS Support Node) – mobilní radiotelefonní ústředna pro datové 

přenosy 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) – brána pro komunikaci GPRS s vnějšími 

sítěmi 

LIG (Legal Intercetion Gateway) – jednotka odposlechu 

BG (Border Gateway) – brána pro komunikaci s dalšími sítěmi GPRS 

CG (Charging Gateway) – brána pro zúčtování dat v sítí GPRS 

OMC (Operational and Maintenance Centre) – provozní a servisní centrum 

NMC (Network Management Centre) – centrum managementu sítě 

ADC (Administrative Centre) – administrativní centrum 

A, A-bis, B, C, Cu, D, F, G, Ga, Gb, Gc, Gd, Gf, Gi, Gn, Gp, Gr, Gs, H, Iub, Iur, Iu-CS, 

Iu-PS, Um, Uu – rozhraní 

6.6.1 UTRAN 

Jedná se o rádiovou síť, díky níž mají uživatelé přístup ke službám, které poskytuje 

páteřní síť CN. Zajišťuje řízení, přidělování rádiových kanálů a zprostředkovává 

rádiový přenos. Obsahuje několik subsystémů rádiových sítí RNS (Radio Network 

Subsystem), přičemž jeden subsystém RNS odpovídá určité oblasti a je řízen jednou 

jednotkou RNC (Radio Network Controller). Mezi jednotlivými RNC je definováno 

rozhraní Iur, díky němuž může dojít k měkkému handoveru čili handoveru bez přerušení 

i při vysokých rychlostech. Zároveň slouží k přenosu paketů, které ještě nestihly být 

odeslány před handoverem. Dále obsahuje jednotku IWF, která slouží k podpoře spojení 

mezi UTRAN a různými centrálními částmi sítě CN s různými protokoly přes rozhraní 

Iu. Například pro spojení RNC s doménou CS (Circuit Switching), kde je koncovým 

bodem ústředna MSC nebo doménou PS (Packet Switching) s koncovým bodem SGSN. 

Řídící jednotka rádiové sítě RNC kontroluje a řídí vždy několik základnových stanic 

Node B, rovněž zajišťuje rádiové zdroje, přiděluje jednotlivé rádiové kanály a určuje, 

které buňky budou danými Node B obsluhovány. Odpovídá také za bezpečnost, jelikož 

kontroluje přístup do systému, provádí šifrování a sleduje mobilitu účastníka. Mezi její 

funkce patří i řízení handoveru, řízení výkonu (zpětná otevřená smyčka) 

a makrodiverzita. Každému uživatelskému terminálu je přidělen vždy jeden spojovací 

subsystém označovaný SRNC (Serving RNC) a ostatní subsystémy RNC slouží jako 

podpůrné a označují se DRNC (Drift RNC). Dodávají tak rádiové zdroje v době, kdy 

spojení vyžaduje přístup k buňkám pod kontrolou těchto podpůrných subsystémů, avšak 

za spojení odpovídá vždy SRNC. Každá Node B má rovněž přidělen jeden RNC, který 

je poté označován jako CRNC (Controlling RNC). Pokrytí UTRAN rádiovým signálem 

zajišťují základnové stanice Node B, které v systému UMTS mohou obsluhovat i více 
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buněk a mohou být asynchronní. Kromě vysílání, příjmu, a s tím spojené modulace 

a demodulace, slouží jako ochrana proti chybám, provádí řízení výkonu (zpětná 

uzavřená vnitřní smyčka) a také měření signálu potřebné pro rozhodnutí o handoveru. 

Rovněž zajišťuje kmitočtovou a časovou synchronizaci uživatelského terminálu se 

systémem. 

6.6.2 CN 

Páteřní síť CN se dělí na dvě části, doménu s přepojováním okruhů a doménu 

s přepojováním paketů. Zajišťuje přepojovací funkce, směrování paketů, určování 

polohy uživatelského terminálu, stará se o bezpečnost, registraci uživatelů a jejich 

tarifování, rovněž zprostředkovává spojení do dalších sítí, jako např. PSTN, ISDN aj. 

Obsahuje i několik registrů neboli databází s důležitými informacemi o uživatelích. 

Doména s přepojováním okruhů obsahuje telefonní ústředny MSC a GMSC, a plní tak 

funkci spojovací. Obsahuje i návštěvnické registry VLR s dočasnými informacemi 

o uživatelích. Doména s přepojováním paketů je složena z uzlů SGSN a GGSN, které 

mají za úkol konverzi protokolů, šifrování, kontrolu IMEI a směrování paketů 

do vnějších sítí.  

6.6.3 UE 

Uživatelský terminál UE (User Equipment) je složen ze dvou základních částí, a to 

z mobilního zařízení ME (Mobile Equipment), které slouží ke komunikaci na rádiovém 

rozhraní a identifikačního modulu USIM, což je v podstatě obdoba SIM karty v systému 

GSM. USIM tedy slouží k identifikaci uživatele, obsahuje autorizační a šifrovací klíče 

i ostatní informace, které potřebuje ME ke své činnosti. Jelikož je uživatel jednoznačně 

identifikován vložením USIM do mobilního zařízení, které ovšem u systému UMTS 

nemusí být pouze mobilní telefon, ale i notebook nebo PDA (Personal Digital 

Assistant), musí být definováno rozhraní Cu. 

6.7 Security Management v systému UMTS 

Zabezpečení signálu při přenosu rádiovým kanálem vychází z principů systému GSM. 

V podstatě se jedná pouze o odstranění nedostatků a některá vylepšení k zajištění větší 

bezpečnosti. Systém UMTS využívá všechny čtyři způsoby zabezpečení, a to použití 

USIM, anonymitu, ověření totožnosti a šifrování. Identifikační modul USIM je rovněž 

chráněn PIN kódem a jsou na něm uložena všechna důležitá čísla i údaje potřebné 

k utajení přenášených informací. Jednoznačná identifikace IMSI je přenesena pouze 

po zapnutí uživatelského terminálu a dále se již využívá dočasná identifikace TMSI, 

čímž je zajištěna anonymita daného uživatele. Ověření totožnosti se provádí 

oboustranně, takže dochází k vzájemnému ověření uživatele i sítě. Tím lze zamezit, aby 

bylo UE zneužito při připojení na falešnou Node B. Ověření totožnosti a proces 

šifrování probíhá stejným způsobem jako v systému GSM. Je použito 128 bitové číslo 

RAND, odezva RES (Response), která má v systému UMTS proměnnou délku, 

128 bitový šifrovací klíč CK (Ciphering Key) a nově i 128 bitový klíč integrity IK 

(Integrity Key). Je-li odezva RES shodná, použijí se klíče CK a IK k zabezpečení 

přenášených dat. Zároveň je kladen vyšší důraz na zajištění důvěrnosti, čímž nelze 
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identifikovat uživatele, jeho polohu ani služby, které využívá. K zabezpečení v systému 

UMTS přispívá i samotná metoda mnohonásobného přístupu CDMA, která už sama 

o sobě znemožňuje odposlech. 

6.8 Režimy systému UMTS 

Podle způsobu řešení duplexního provozu se UTMS dělí na dva základní druhy. FDD 

využívá pro downlink a uplink různé rádiové kanály, které tvoří duplexní pár 

s odstupem 190 MHz. Používá se pro hovorové a středně rychlé symetrické datové 

služby, jeho výhodou je možnost velkoplošného pokrytí, avšak je náročnější na regulaci 

výkonu na straně UE i Node B. TDD využívá jeden rádiový kanál a jednotlivé směry 

přenosu se střídají v čase. Slouží pro asymetrické vysokorychlostní datové přenosy, 

převážně uvnitř budov. FDD je velmi rozšířené a operátory v řadě zemí běžně 

implementované. 

6.8.1 UMTS FDD 

Režim FDD využívá párové frekvence ze spektra UMTS, jelikož downlink a uplink je 

frekvenčně oddělený, duplexní pár tvoří stejně jako u systému GSM jeden kanál 

na nižší frekvenci (uplink) a jeden kanál na vyšší frekvenci (downlink). Metoda 

mnohonásobného přístupu byla zvolena FD-CDMA s rychlostí rozprostírací 

posloupnosti 3,84 Mchip/s. Přenášená data jsou uspořádána do rámců o délce 10 ms 

a každý rámec je rozdělen na 15 timeslotů o délce 0,667 ms. Obvykle 12 timeslotů 

slouží k přenosu dat a 3 timesloty jsou použity pro přenos řídících signálů. Spojením 

72 rámců vznikne 720 ms trvající superrámec. Vysílaná data jsou skramblována, 

upravena filtrem na tvarování impulzů RRC (Root Raised Cosine) s roll-off faktorem 

0,22 a poté modulována. FDD je vhodné pro symetrický provoz. Umožňuje hlasové 

služby, přenos dat na bázi přepojování paketů a videotelefonii na bázi přepojování 

okruhů. Přenosová rychlost se mění podle aktuálních potřeb uživatele, avšak FDD 

poskytuje maximální přenosovou rychlost 384 kbit/s. Umožňuje vysoký stupeň mobility 

a využívá se pro pokrytí městské a venkovní zástavby. 

6.8.2 UMTS TDD 

Režim TDD využívá nepárové frekvence, jelikož downlink a uplink se na stejné 

frekvenci oddělí časově. Přenášená data jsou stejným způsobem dělena na 15 timeslotů, 

avšak tím, že je využita metoda mnohonásobného přístupu TD-CDMA lze jednotlivé 

uživatele odlišit i v rámci jednoho timeslotu použitím OVSF kódů (max. 16). Ty zde 

plní dvě funkce, a to oddělení jednotlivých uživatelů využívajících stejný timeslot 

a oddělení kanálu jednoho uživatele. Další postup je shodný s režimem FDD. Režim 

TDD je výhodné hlavně pro asymetrický přenos, přičemž asymetrii lze měnit poměrem 

počtu použitých timeslotů pro downlink a uplink, a tím se lze snadno přizpůsobit 

očekávaným požadavkům na provoz. Využívá se pro přenos dat venku i uvnitř budov 

a lze dosahovat přenosových rychlostí až 2 Mbit/s pro downlink a 1 Mbit/s pro uplink. 

Při použití tohoto režimu se může UE pohybovat rychlostí až 200 km/h. 
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6.8.3 Srovnání UMTS FDD a UMTS TDD 

Tab. 6.4:  Srovnání UMTS FDD a UMTS TDD 

Režim systému UMTS FDD TDD 

Frekvenční rozsah 1920-1980 MHz (UL) 1900-1920 MHz 

2110-2170 MHz (DL) 2010-2025 MHz 

Šířka pásma 2 x 5 MHz (DL+UL) 5 MHz 

Opakovatelnost kmitočtu 1 1 

Zdrojové kódování řeči AMR AMR 

Modulace QPSK, OCQPSK QPSK, OCQPSK 

Předmodulační filtr Root raised cosine,  

roll-off faktor 0,22 

Root raised cosine, 

roll-off faktor 0,22 

Mnohonásobný přistup FD-CDMA TD-CDMA 

Chipová rychlost 3,84 Mchip/s 3,84 Mchip/s 

Max. přenosová rychlost 384 kbit/s 2 Mbit/s 

Délka rámce 10 ms 10 ms 

Počet timeslotů v rámci 15 15 

Doba trvání timeslotu 0,667 ms 0,667 ms 

Handover Měkký, měkčí, tvrdý, 

mezisystémový 

Tvrdý 

Perioda řízení výkonu 0,667 ms 10 ms, 5 ms (UL), 

1,25 ms (DL) 

Rozprostírací faktor 

downlinku 

4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 1, 2, 4, 8, 16 

Rozprostírací faktor uplinku 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 1, 2, 4, 8, 16 

6.9 Hierarchická struktura buněk v systému UMTS 

Systém UMTS rovněž využívá buňkového systému, přičemž jednotlivé buňky jsou 

uspořádány do hierarchické struktury. Tento způsob členění buněk umožňuje 

maximálně a efektivně pokrýt dané území a zároveň poskytnou dostatečnou kapacitu 

v místech s vysokou hustotou provozu. Velkou výhodou je sdílení zátěže mezi 

jednotlivými úrovněmi této struktury a opakovatelnosti kmitočtu v sousedních buňkách, 

jelikož je faktor využití roven jedné (vyšší spektrální účinnost). Každá úroveň má 

přidělenu určitou frekvenci nebo skupinu frekvencí, se kterými dané buňky pracují, 

a poskytuje příslušnou maximální přenosovou rychlost. Uživatelé v sousedních 

buňkách, které jsou na stejné úrovni, čímž pracují na stejné frekvenci, jsou odděleni 

pomocí odlišných skramblovacích kódů. Naopak uživatelé v sousedních buňkách 

různých úrovní jsou odděleni použitím odlišných frekvencí, čímž je zajištěn bezkolizní 

provoz i v případě, že se buňky různých úrovní překrývají. 
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Buňky se do jednotlivých úrovní dělí podle své rozlohy, viz Tab. 6.5. UMTS 

kromě toho přidává další dva typy buněk. Pokrytí jednotlivých domácností zajišťují 

domácí buňky, které mají rozsah desítek metrů. Slouží k připojení jednotlivých počítačů 

a spotřebičů k internetu a síti UMTS (spolupracují s DECT a Bluetooth). Megabuňky 

neboli buňky satelitního typu pokrývají oblasti s nízkou hustotou provozu a místa kde se 

nevyplatí síť budovat. 

Tab. 6.5: Typy buněk v systému UMTS 

Typ buňky Poloměr Využití 

Domácí buňky Desítky m Pokrytí domácností, místností a úřadů 

Pikobuňky do 50 m Místa s velkým počtem uživatelů  

(letiště, obchodní domy) 

Mikrobuňky do 1 km Oblasti s větší hustotou provozu  

(centra měst) 

Makrobuňky desítky km Oblasti s malou hustotou provozu 

(okrajové oblasti měst) 

Megabuňky Stovky km Lokality s extrémně nízkou hustotou 

provozu  

(oceány, pouště, neobydlené oblasti) 

Buňky 

deštníkového typu 

Desítky m Pokrytí hluchých zón mezi piko a mikro 

buňkami 

6.10 Handover v systému UMTS 

Přechod mezi jednotlivými buňkami neboli handover se u systému UMTS rozděluje 

nejenom podle toho, jakým způsobem dochází k přepnutí, ale i podle toho, jestli se 

přechází zároveň i na jinou frekvenci (Inter-frequency handover) nebo se přechází 

pouze mezi dvěma buňkami (Intra-frequncy handover). 

 Tvrdý handover: Uživatelský terminál je nejprve systémem odpojen 

ze svého kanálu a až poté připojen na kanál nový. Vzniká tím časová 

prodleva přibližně kolem 100 ms. Tvrdý handover nastává při přechodu 

mezi jednotlivými vrstvami hierarchické buňkové struktury a rovněž 

při přechodu mezi různými rádiovými sítěmi, jako např. NSS a UTRAN, 

kdy dochází ke změně frekvence. Za určitých podmínek k němu dochází 

také při přechodu UE mezi pikobuňkami nebo mikrobuňkami a buňkami 

deštníkového typu. Využívá ho režim TDD i systém GSM.  

 Měkký handover: Uživatelský terminál je spojen s minimálně dvěma 

základnovými stanicemi Node B. Při pohybu UE v síti se jednotlivá spojení 

postupně ruší a jiná navazují, nedochází tím k žádné časové prodlevě. 

Při měkkém handoveru se komunikuje současně s několika Node B, čímž se 

zvyšuje kvalitu signálu, ovšem zvyšují se tím i nároky na kapacitu sítě. 

Využívá ho režim FDD. Měkký handover umožňuje základnové stanici 

Node B vysílat signál s nižším výkonem, jelikož i ve větší vzdálenosti 

od Node B má UE v důsledku makrodiverzity kvalitnější signál, než kdyby 

přijímalo signál pouze od jedné Node B. 
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 Měkčí handover: Speciální případ měkkého handoveru, kdy uživatelský 

terminál přechází mezi jednotlivými sektory jedné základnové stanice 

Node B. 

 Mezisystémový handover: Handover mezi systémy GSM a UMTS, kde 

dochází k přepnutí mezi BTS a Node B. Uživatelský terminál musí umět 

pracovat s oběma systémy. Tento handover je poněkud složitější a během 

přepnutí dochází k velkému množství operací. Například při přepnutí 

z UMTS do GSM dochází k časové, kmitočtové i rámcové synchronizaci, 

přidělení duplexního kmitočtového páru, upravení přenosová rychlosti obou 

systémů apod. Tento handover se provádí jako bezešvý, při kterém se 

nejprve vytvoří spojení na novém kanále a teprve poté dojde k odpojení 

z kanálu původního. V určitý časový okamžik dochází ke spojení paralelně 

na obou kanálech. Používá se v oblastech, kde se překrývají buňky UMTS 

a GSM nebo při požadavku na určitou službu, kterou umožňuje právě druhý 

systém. 

 Handover mezi módy: Pokud uživatelský terminál podporuje oba módy 

UMTS, může dojít v případě potřeby k přepnutí mezi FDD a TDD.  

6.11 Makrodiverzita v systému UMTS 

Jestliže se signál vysílaný z jednoho zdroje šíří vlivem odrazu několika cestami, je 

možné jej přijímat několika různými přijímači. Sloučením signálu z těchto přijímačů lze 

tedy získat kvalitnější signál, než kdyby byl přijímán pouze jedním přijímačem. 

Takovýto příjem se nazývá makrodiverzitní a jeho výsledkem je zvýšení kvality 

signálu, což je výhodné, jelikož uživatelský terminál nemusí vysílat na tak vysokém 

výkonu. V systému UMTS dochází k makrodiverzistě v obou směrech přenosu, 

v uplinku, kdy je signál z UE přijímán několika Node B, tak i downlinku, kdy je signál 

vysílán k UE přes několik Node B. V downlinku ovšem makrodiverzita způsobuje 

zvýšení úrovně interferencí v dané buňce, jelikož pro ostatní UE je tento signál rušivý. 

V uplinku naopak zvyšuje pravděpodobnost správného příjmu a sloučením jednotlivých 

signálu lze snížit vysílací výkon UE, a tím i jeho příkon. 

6.12 Přijímač RAKE 

V systémech založených na mnohonásobném přístupu CDMA se používá přijímač 

RAKE, který dokáže sloučit signály přicházející z několika směrů, a tím výrazně zvýšit 

poměr signálu k šumu SNR (Signal to Noise Ratio) v přijímači. Přijatý signál se oproti 

původnímu vyslanému signálu liší různým časovým zpožděním a také úrovní, jelikož 

během přenosu dochází k odrazu vlivem překážek. Rozprostírající kódy jsou v CDMA 

navrženy tak, aby byla zajištěna co nejmenší korelace mezi sousedními chipovými 

pulzy. Chipová rychlost systému UMTS je 3,84 Mchip/s, čemuž odpovídá perioda 

signálu 0,26 µs. Nepřesáhne-li zpoždění jednotlivých signálů tuto hodnotu, přijímač 

RAKE všechny signály zpracuje a výsledkem je kvalitnější signál, než jaký by byl přijat 

pouze z jedné z cest. Jsou-li jednotlivé složky signálu při přenosu zpožděny o více jak 

jednu chipovou periodu, přijímač je vyhodnotí jako nekorelovaný šum a dále je 

neuvažuje. 
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V přijímači RAKE se přijaté signály rozdělí do větví (max. 7), přičemž každá větev 

zpracovává jeden přijatý signál (Obr. 6.6). Zpoždění jednotlivých složek signálu je 

určeno pomocí přizpůsobeného filtru. Pro zajištění synchronizace všech signálu jsou 

v korelátorech signály korelovány s rozprostíracím kódem, který je podle zpoždění 

signálu časově posunut. Ve váhovacích obvodech jsou signály zesíleny, jelikož 

na přenosové cestě došlo k útlumu.  Signály ze všech větví jsou na závěr sloučeny 

do jednoho výsledného signálu. Jedná se o princip MRC (Maximum Ratio Combining), 

čímž je dosaženo maximálního možného poměru signálu k šumu. Jelikož se při pohybu 

UE v rádiovém prostředí budou měnit podmínky šíření signálu, tedy i jejich zpoždění 

a útlum, je nutné, aby přijímač RAKE dostatečně rychle měnil parametry v jednotlivých 

větvích, a to v řádu několika set mikrosekund. Musí tedy velmi rychle rozpoznat 

nejsilnější složky vícecestného signálu a odhadnout jejich zpoždění a velikost. 
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Obr. 6.6: Blokové schéma přijímače RAKE 

6.13 Dýchání buňky v systému UMTS 

V buňkách stejné úrovně jsou uživatelé rozlišeni pomocí různých skramblovacích kódů, 

čímž jsou jednotlivé signály ortogonální a mezi sebou vzájemně neinterferují. Jelikož 

dochází při šíření signálu k odrazům, ortogonalita je narušena, a vznikají tak nežádoucí 

interference. UE se vzájemně ruší a ovlivňují kvalitu svého přenosu. Čím více UE se 

připojí k jedné Node B, tím více budou interference narůstat a po překroční určité 

hranice dojde k odpojení vzdálenějších UE, což má za následek zmenšení efektivní 

plochy buňky. Počet UE připojených k dané Node B se tak sníží, a sníží se tím 

i nežádoucí interference. Jejich pokles pod únosnou hranici ovšem vede k možnosti 

připojení dalších UE, ale i těch původně odpojených, vzdálených UE, a tím se celý 

proces opakuje. Dochází ke zvětšení efektivní plochy buňky, zvýšení počtu UE, nárůstu 

nežádoucích interferencí a opětovnému rušení spojení vzdálenějších UE. V systému 

UMTS je tedy počet uživatelů v jedné buňce omezen úrovní nežádoucích interferencí. 

Z tohoto důvodu je důležité řízení vysílacího výkonu každého UE a jeho nastavení 

na co nejmenší hodnotu. 
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6.14 Řízení výkonu v systému UMTS 

Řízení výkonu se zdá být jen další funkcí systému UMTS, avšak bez něj by systém 

nemohl vůbec fungovat. Jelikož využívá metodu mnohonásobného přístupu CDMA, 

musí být splněna podmínka, že výkonová úroveň na vstupu demodulátoru od všech UE 

je stejná. Rovněž by docházelo k problémům blízkých a vzdálených stanic, tzv. near-far 

efektu, jestliže by všechny UE vysílaly se stejným výkonem. UE nacházející se blíže 

k základnové stanici Node B by značně rušila signál od vzdálenějších UE. Řízení 

výkonu se rovněž provádí, aby nedošlo k nárůstu nežádoucích interferencí, jelikož 

jednotlivá UE se v reálném prostředí vzájemně ruší (viz 6.13 Dýchání buňky). Snížení 

vysílacího výkonu na minimální úroveň se positivně projeví na spotřebě UE a také 

na zvýšení kapacity sítě. Ovšem kdyby byl výkon stažen na úplné minimum, byla by 

tím negativně ovlivněna kvalita signálu. Cílem řízením výkonu tedy je, stanovit 

optimální vysílací výkon na přijatelné úrovni, pro všechna UE, a to nezávisle na jejich 

vzdálenosti od základnové stanice Node B. Řízení a kontrolu vysílacího výkonu je 

možné provádět několika způsoby, přičemž měření se provádí 1500 x za sekundu. 

Tolerance řízení výkonu je ±9 dB pro normální podmínky nebo ±12 dB pro extrémní 

podmínky. 

6.14.1 Řízení výkonu v uplinku 

 Otevřená smyčka: Výstupní výkon UE je nepřímo úměrný vstupnímu výkonu 

přijímaného od Node B.  Nevýhoda otevřené smyčky nastává v případě, kdy 

úroveň interferencí se v jednotlivých směrech přenosu liší, čímž může být 

zbytečně vysíláno na vyšším výkonu, než je nutné. Nevyžaduje ovšem 

zpětnovazební kanál, což může být výhodné při počátečním přístupu do sítě. 

Jedná se o jednosměrné řízení výkonu. 

 Uzavřená smyčka:   

o Vnitřní smyčka: Node B obdrží od SRNC optimální hodnotu SIRtarget 

(Signal to Interference Ratio) stanovenou v závislosti na požadované 

QoS  a zároveň měří SIR od všech obsluhovaných UE. Následně Node B 

vyšle jednotlivým UE pokyn ke snížení, popř. zvýšení vysílacího 

výkonu, tak aby jejich SIR odpovídal SIRtarget. Vysílací výkon je možné 

měnit každý timeslot čili 0,667 ms. Označuje se také jako rychlé řízení 

výkonu. 

o Vnější smyčka: V tomto případě provádí Node B měření SIR 

od jednotlivých UE a změřené údaje odesílá SRNC. SRNC srovná SIR 

s SIRtarget a stanoví novou hodnotu SIRtarget. Tu odešle zpět do Node B, 

která již stejným způsobem pokračuje v řízení výkonu vnitřní smyčkou. 

Úprava SIRtarget ve vnější smyčce se provádí 10-100 krát za sekundu, a je 

proto označováno jako pomalé řízení výkonu. 

6.14.2 Řízení výkonu v downlinku 

V případě, že má UE na okraji buňky nízkou úroveň signálu může vyslat požadavek 

k Node B na zvýšení vysílacího výkonu. Ten musí být ovšem limitován, jelikož 

současně dochází k rušení okolních uživatelských terminálů. 
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6.15 UMTS licence 

6.15.1 Česká republika 

18.12.2000 bylo na základě usnesení vlády rozhodnuto o zavedení UMTS. V červnu 

roku 2001 byly nabídnuty tři licence na poskytování systému UMTS. Jelikož byly v té 

době pouze dva velcí mobilní operátoři, bylo 17.9.2001 schváleno snížení celkového 

počtu licencí ze čtyř na tři. Ke 14.12.2001 udělil Český telekomunikační úřad dvě 

licence společnostem RadioMobil (T-Mobile) a Eurotel (O2) (Tab. 6.6). Licence 

s platností na 20 let zavazují tyto poskytovatele, že do 1.1.2005 musí zahájit provoz 

systému UMTS v Praze s alespoň 90% pokrytím. Třetí licence byla udělena společnosti 

Oskar (Vodafone) k 25.2.2005 se stejnými podmínkami a dobou spuštění do 1.1.2008. 

V květnu roku 2007 vstoupil na český trh MobilKom se sítí U:fon, který projevil zájem 

o čtvrtou licenci UMTS. Český telekomunikační úřad (ČTU) se vstupem tohoto 

operátora na trh tvrdil, že čtvrtá licence nebude udělena a dané kmitočty se rozdělí 

současným mobilním operátorům. Ovšem koncem listopadu roku 2009 ČTÚ prohlásil, 

že se rozhodl vypsat výběrové řízení na již zmiňovanou čtvrtou licenci.  

Tab. 6.6:  Přehled přidělených licencí UMTS v ČR 

Licence TDD [MHz] FDD [MHz] Poskytovatel 

1 1900-1905 1920-1940 2110-2130 O2 

2 1905-1910 1940-1960 2130-2150 Vodafone 

3 1910-1915 1960-1980 2150-2170 T-Mobile 

6.15.2 Svět 

První zemí, ve které byly uděleny licence, bylo v dubnu roku 1999 Finsko. Licence byly 

uděleny hned čtyřem operátorům – Radiolinja, Sonera, Suomen kolmegee a Telia. První 

veřejná síť třetí generace byla spuštěna 1.9.2001 v Japonsku společností NTT DoCoMo. 

Síť s názvem FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) byla dostupná v Tokiu 

a jeho blízkém okolí. Poskytovala hlasové služby, přenos dat na bázi přepojování 

okruhů s rychlostí 64 kbit/s a přepojování paketů s rychlostí 384 kbit/s.  

6.16 Pokrytí UMTS v České republice 

Tab. 6.7: Pokrytí UMTS v ČR 

Poskytovatel Pokrytí 

O2 > 80 měst 

T-Mobile (FDD) > 40 měst 

T-Mobile (TDD) Města nad 20 000 obyvatel 

Vodafone > 50 měst 
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7 3GPP RELEASY 

Kromě techniky mnohonásobného přístupu, která se v systémech třetí generace zcela 

odlišuje, jsou jednotlivé systémy jakousi evolucí systému GSM. Aby nebyly počáteční 

náklady příliš vysoké, stanovila 3GPP jednotlivé úpravy s ročními odstupy 

v tzv. releasech. Již v rámci GSM došlo k některým úpravám a vylepšením, které byly 

taktéž označovány jako releasy. Zrychlení přenosové rychlosti na 14,4 kbit/s 

v downlinku bylo prvním releasem vůbec, a to Release 96. Dalším releasem byl Release 

97, v němž došlo k zavedení paketově spojovaného přenosu GPRS. Posledním releasem 

v rámci systému GSM byl Release 98, v němž došlo k výraznému zvýšení přenosové 

rychlosti změnou použité modulace technologií EDGE. 
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Obr. 7.1: 3GPP Releasy 

7.1 Release 1999 

Release 99 je prvopočátkem systému UMTS, který plně vychází ze systému 

GSM/GPRS. Hlavní změnou je zavedení nového rádiového rozhraní UTRAN, které 

nahradilo BSS. Schéma architektury UMTS Release 99 je uvedeno na Obr. 6.5. 

V podstatě se jedná o výměnu BTS za Node B a BSC za RNC. Mobilní stanice včetně 

SIM karty je rozšířena na ME s USIM, jelikož se nemusí jednat pouze o mobilní telefon 

a je označována UE. Novinkou je rozhraní Iur mezi jednotlivými RNC, které GSM 

nepodporovalo a rozhraní Cu mezi USIM a ME. Paketový přenos dat zajišťují uzly 

SGSN a GGSN technologie GPRS, které byly přizpůsobeny systému UMTS. Důležitou 

změnou je zavedení přenosové technologie ATM, která využívá asynchronní přenos dat, 

čímž slučuje paketový a synchronní přenos dat. Data jsou přenášena v ATM buňkách 

o konstantní délce, přičemž samotný přenos zabezpečuje vrstva AAL (ATM Adaptation 

Layer). UMTS využívá AAL typu 2 (přenos uživatelských dat) a AAL typu 5 (přenos 

signalizace). GPRS vydané v Release 97 je doplněno o DTM (Dual Transfer Mode), což 

umožňuje současný přenos hlasu a dat (mobilní stanice ve třídě A viz Tab. 4.5). 

Následně došlo k drobným úpravám, jako např. řízení výkonu v downlinku, rychlejší 

zpracování signálu a zkrácení doby zpoždění. I technologie EDGE byla doplněna, a to 

o specifikaci EGPRS a ECSD. 



61 

Release 99 rovněž přinesl novinky v podobě služeb EMS (Enhanced Messaging 

Service) a MMS (Multimedia Messaging Service). EMS zprávy umožňují formátování 

textu (zarovnání, změna velikosti písma), vkládání malých obrázků, animací a tónů. 

MMS zprávy umožňují poslat libovolně dlouhý text společně s obrázky a audio nebo 

video soubory. Na rozdíl od SMS může mít i více jak několik kB a lze ji odeslat jak 

na UE, tak i do e-mailové schránky. Později byly MMS rozšířeny i pro sítě GSM/GPRS, 

jelikož byl o tuto službu velký zájem.  

7.2 Release 4 

Původně označován jako Release 2000, ovšem R00 by nebylo příliš vhodné, a proto se 

přešlo na jiné značení. Hlavním cílem při přechodu na sítě třetí generace bylo zcela 

odstranit okruhově spojovaný přenos, a vytvořit tak univerzální, plně paketovou síť 

založenou na protokolu IP. Služby využívající okruhově spojovaný přenos zůstanou 

i nadále zachovány, jen budou přenášeny pomocí paketů. Release 4 nepřináší žádné 

velké změny, pouze připravuje síť na přechod na VoIP, čímž musí dojít k výrazné 

změně prvků okruhové domény. Původní mobilní radiotelefonní ústředna se rozdělí 

na dvě části, a to MGW (Media Gateway), které má za úkol samotný přenos dat a MSC 

server, který zajišťuje řízení provozu. Rozdělení funkcí na tyto dvě části má za následek 

efektivnější směrování vysokorychlostních dat. Architektura Release 4 je na Obr. 7.2.  

Pro režim FDD umožňuje zavedení tzv. repeateru neboli opakovače. Opakovač je 

zařízení, které přijme signál jakkoliv poškozený, ať už zkreslený, zašuměný nebo 

časově posunutý, a převede ho do mezifrekvenční oblasti. Poté tento signál vyfiltruje 

a převede zpět do vysokofrekvenční oblasti, zesílí a vyzáří do prostoru. Toto zařízení 

lze využít jak v downlinku, tak v uplinku. Jelikož nezpracovává signál v základním 

pásmu, a nemůže tak dekódovat přenášenou informaci nelze jej využít v režimu TDD, 

při kterém je třeba rozlišovat, kdy se jedná o downlink a kdy o uplink. Použití 

opakovačů je výhodné především pro efektivní řešení pokrytí v oblastech s nízkou 

hustotou osídlení a v oblastech se zhoršeným šířením signálu, jako např. tunely, metra, 

sklepy budov atd. Release 4 také přinesl novinku pro režim TDD, jelikož zavádí 

možnost volby chipové rychlosti nejen 3,84 Mchip/s, ale nově i 1,28 Mchip/s. Při volbě 

nižší chipové rychlosti může být použito užší frekvenční pásmo. Tento režim bývá 

označován LCRTDD (Low Chip Rate TDD) nebo také Narrow-band TDD.  
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Obr. 7.2: Architektura Release 4 

MS (Mobile Station) – mobilní stanice 

BTS (Base Transceiver Station) – základnová rádiová stanice 

BSC (Base Station Controller) – základnová řídící jednotka 

TRAU (Transcoder and Rate Adaption Unit) – transkódovací jednotka 

PCU (Packet Control Unit) – paketová řídící jednotka 

UE (User Equipment) – uživatelský terminál 
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ME (Mobile Equipment) – mobilní zařízení 

RNC (Radio Network Controller) – řídící jednotka rádiové sítě 

MGW (Media Gateway) – jednotka zajišťující přenos dat v rámci MSC 

MSC Server (Mobile Switching Centre Server) – mobilní radiotelefonní ústředna 

SMSC (Short Message Service Centre) – centrum pro řízení provozu krátkých 

textových zpráv 

VLR (Visitor Location Register) – návštěvnický lokační registr 

HLR (Home Location Register) – domovský lokační registr 

AuC (Authentication Centre) – centrum autentičnosti  

EIR (Equipment Identity Register) – registr mobilních stanic 

SGSN (Serving GPRS Support Node) – mobilní radiotelefonní ústředna pro datové 

přenosy 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) – brána pro komunikaci GPRS s vnějšími 

sítěmi 

LIG (Legal Intercetion Gateway) – jednotka odposlechu 

BG (Border Gateway) – brána pro komunikaci s dalšími sítěmi GPRS 

CG (Charging Gateway) – brána pro zúčtování dat v sítí GPRS 

OMC (Operational and Maintenance Centre) – provozní a servisní centrum 

NMC (Network Management Centre) – centrum managementu sítě 

ADC (Administrative Centre) – administrativní centrum 

A, A-bis, B, C, Cu, D, F, G, Ga, Gb, Gc, Gd, Gf, Gi, Gn, Gp, Gr, Gs, H, Iub, Iur, Iu-CS, 

Iu-PS, Mc, Um, Uu – rozhraní 

7.3 Release 5 

Až doposud byly multimediální služby přenášeny přes okruhově spojovanou doménu 

CS, což značně snižovalo kapacitu sítě, jelikož např. videohovor zabírá kapacitu až čtyř 

hovorových kanálů. Z tohoto důvodu bylo nutné multimediální služby realizovat přes 

paketovou síť. Release 5 zavádí již zmiňované all-IP, jelikož obsahuje doménu 

označovanou IMS (IP Multimedia Subsystem), přes kterou procházejí nejen všechna 

data, ale i telefonní hovory, multimediální služby a signalizace (Obr. 7.3). Využívá SIP 

protokol (Session Initiation Protocol) pro přenos hlasu a IP adresaci pomocí IPv4, 

resp. IPv6. IMS využívá i několik dalších protokolů vyvinutých IETF (Internet 

Engineering Task Force), díky nimž umožňuje poskytovat služby v reálném čase. 

Poskytování služeb přes síť IP je výhodné z hlediska kompatibility s ostatními 

paketovými sítěmi, jako např. GPRS nebo DSL (Digital Subscriber Line), ale 

i pro snadné zabezpečení kvality služeb QoS, jelikož parametry spojení se přenášejí 

pomocí SDP zpráv (Session Description Protocol) SIP protokolu. V rámci kvality 

služeb umožňuje i přiřazení priorit VoIP, čímž mohou být upřednostňovány služby 

v reálném čase. 

SIP protokol vychází z protokolů HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) a podporuje transportní protokoly TCP, UDP i SCTP 

(Stream Control Transmission Protocol). SIP protokol se používá pro multimediální 

služby v IP sítích, kde zabezpečuje navázání a ukončení spojení včetně případných 

úprav spojení. Komunikace mezi uživatelem a daným serverem probíhá pomocí SDP 

a RTP (Real-time Transport Protocol), jelikož je oddělen přenos dat a signalizace může 

snadno dojít k přidání dalších aplikací. SDP přenáší všechny údaje potřebné pro spojení, 
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např. použité kódování, parametry spojení, použitý transportní protokol, typ kodeku atd. 

Vlastní přenos zabezpečuje protokol RTP. Výhodou protokolu SIP je v porovnání 

s jinými protokoly jeho jednoduchost a možnost připojení z libovolného místa pouze 

pomocí identifikačních údajů. Ke komunikaci je možné použít jak IP telefon 

podporující protokol SIP, tak i pevný telefon připojený přes SIP bránu.  

Release 5 zavádí novou technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), 

která umožňuje zvýšení přenosové rychlosti v downlinku. Novinkou mezi službami je 

Push To Talk, což je v podstatě digitální obdoba analogových vysílaček. Nejedná se 

tedy o šíření analogového signálu volným prostředím, přičemž druhý uživatel musel být 

v rádiovém dosahu, ale o datový přenos mezi UE a Node B. Druhý uživatel se tak může 

nacházet kdekoliv, kde má daný poskytovatel datové pokrytí. Oproti klasické vysílačce 

se také liší tím, že služba není poskytována zdarma, jelikož se využívá síť operátora. 

V ČR tuto službu nabízí společnosti O2 a U:fon, podporují ji ovšem pouze telefony 

Nokia. Komunikace probíhá střídavě vždy v jednom nebo druhém směru a označuje se 

jako poloduplex.  
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Obr. 7.3: Architektura Release 5 
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MGW (Media Gateway) – jednotka zajišťující přenos dat v rámci MSC 

MSC Server (Mobile Switching Centre Server) – mobilní radiotelefonní ústředna 

SMSC (Short Message Service Centre) – centrum pro řízení provozu krátkých 

textových zpráv 

VLR (Visitor Location Register) – návštěvnický lokační registr 

HLR (Home Location Register) – domovský lokační registr 

AuC (Authentication Centre) – centrum autentičnosti  

EIR (Equipment Identity Register) – registr mobilních stanic 

SGSN (Serving GPRS Support Node) – mobilní radiotelefonní ústředna pro datové 

přenosy 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) – brána pro komunikaci GPRS s vnějšími 

sítěmi 

LIG (Legal Intercetion Gateway) – jednotka odposlechu 

BG (Border Gateway) – brána pro komunikaci s dalšími sítěmi GPRS 

CG (Charging Gateway) – brána pro zúčtování dat v sítí GPRS 

OMC (Operational and Maintenance Centre) – provozní a servisní centrum 

NMC (Network Management Centre) – centrum managementu sítě 

ADC (Administrative Centre) – administrativní centrum 

AS (Application Server) – aplikační servery 

HSS (Home Subscriber Server) – domácí uživatelský server 

SLF (Subscription Locator Function) – databáze HSS serverů 

SGW (Signalling Gateway) – brána pro konverzi signalizace 

MGCF (Media Gateway Control Function) – brána zajišťující propojení IMS a 

PSTN 

BGCF (Breakout Gateway Control Function) – brána pro bezpečné propojení 

s dalšími sítěmi 

TrGW (Transition Gateway) – brána pro překlad mezi protokoly IPv4 a IPv6 

S-CSCF (Serving-Call Session Control Function) – obslužné CSCF 

P-CSCF (Proxy-Call Session Control Function) – proxy server 

I-CSCF (Interrogating-Call Session Control Function) – dotazovací CSCF 

MRFP (Multimedia Resource Function Processor) – jednotka určená 

k transkódování a směšování datových toků 

MRFC (Multimedia Resource Function Controller) – poskytuje funkce MRFP 

A, B, C, Cx, D, Dx, F, G, Ga, Gb, Gc, Gd, Gf, Gi, Gn, Go, Gp, Gr, Gs, H, Iu-CS, Iu-PS, 

Mc, Mg, Mh, Mi, Mj, Mk, Mm, Mp, Mr, Ms, Mw, Nb – rozhraní 

7.3.1 Technologie HSDPA 

Technologie HSDPA je nadstavbou stávajícího systému UMTS FDD, která výrazně 

zvyšuje přenosovou rychlost v downlinku až na hodnotu 14,4 Mbit/s. Tato hodnota je 

opět uváděna na jednu buňku a v praxi by měl uživatel dosahovat rychlosti kolem 

1,8 Mbit/s, což je pořád více než 384 kbit/s pro UMTS. Reálná rychlost závisí 

na podmínkách příjmu, kapacitě sítě i momentálnímu využití dané buňky ostatními 

uživateli. Technologii HSDPA lze snadno implementovat, jelikož se jedná pouze 

o softwarovou úpravu. Hlavními změnami k dosažení vyšší přenosové rychlosti je 

především využití vícestavové modulace, přidání dalších přenosových kanálů, rychlé 

přidělování rádiových prostředků, využití hybridní metody automatické žádosti 

o opakování nebo zkrácení doby přenosu dat. Samozřejmě tuto technologii musí 

podporovat i mobilní terminál.  
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V systému UMTS se přenosová rychlost měnila použitím různého SF (4-512) čili 

rozdílným počtem chipů na jeden bit. Technologie HSPDA má činitel rozprostírání 

konstantní SF = 16 a ke změně přenosové rychlosti se využívá AMC (Adaptive 

Modulation Coding). Adaptivní modulace a kódování spolu s rychlým plánováním 

umožňují uživateli v rámci podmínek dosáhnout maximální přenosové rychlosti dat. 

Podle kvality rádiového kanálu dochází k dynamické změně modulačního a kódového 

schématu MCS (přibližně 500 krát za sekundu) při zachování stejného vysílacího 

výkonu. Technologie HSDPA stejně jako systém UMTS využívá modulaci QPSK, ale 

nově i 16-QAM (Sixteen-Quadrature Amplitude Modulation). Modulace 16-QAM je 

kvadraturní amplitudová modulace, přičemž jeden symbol je vyjádřen čtyřmi bity. 

Oproti QPSK, kde je symbol vyjádřen dvěma bity, má tím pádem dvakrát vyšší 

přenosovou rychlost (Obr. 7.4). Každý symbol modulace 16-QAM je definován 

velikostí amplitudy a fáze a může nabývat 16 různých hodnot. Použitím vícestavové 

modulace lze efektivněji využít kmitočtové spektrum neboli při zachování stejné šířky 

pásma lze zvýšit přenosovou rychlost. Signál se však stává náchylnější na zkreslení 

a šum. Zvýšením počtu stavů se sníží odolnost vůči interferencím, jelikož vzdálenost 

mezi jednotlivými symboly se zmenší a přijímač obtížněji detekuje jednotlivé stavy. 

Požadovaný odstup signálu od šumu je pro modulaci QPSK přibližně 13 dB, zatímco 

pro 16-QAM se tato hodnota pohybuje kolem 21 dB. Kódové schéma se liší v počtu 

použitých ochranných prvků. Parametrem vyjadřující míru zabezpečení je kódový 

poměr, který udává poměr uživatelských dat před zakódováním a výsledného počtu bitů 

po zakódování. Kódový poměr 1/4 znamená, že na jeden vstupní bit připadají 

po zakódování čtyři výstupní bity a kódový poměr 4/4 vyjadřuje, že data nejsou 

zabezpečena vůbec. Čím horší jsou podmínky příjmu, tím vyšší musí být kódový 

poměr. Přenášená data jsou z velké části tvořena zabezpečovacími bity a přenosová 

rychlost se snižuje. Za optimálních podmínek lze volit kódový poměr nižší, čímž se 

zvýší počet užitečných bitů a přenosová rychlost se zvýší. AMC tedy umožňuje volit 

v případě ideálních podmínek příjmu modulaci 16-QAM a kódový poměr 4/4, čímž lze 

dosáhnou maximální přenosové rychlosti a naopak při špatných podmínkách přijmu 

modulaci QPSK a kódový poměr 1/4.  
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Obr. 7.4: Konstelační diagramy QPSK a 16-QAM 
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Další úpravou stávající sítě, která vede ke zrychlení přenosu dat, snížení latence 

a rozptylu je HARQ (Hybrid Automatic Retransmission Query), což je sloučení 

automatické žádosti o opakování ARQ (Automatic Retransmission Query) a systému 

zabezpečení dat proti chybám při přenosu FEC (Forward Error Correction). Použitím 

kanálového kódování ve formě turbo kódů, kdy je záměrně zvýšena redundance 

přidáním určitého počtu kontrolních bitů, je přijímač schopen některé chyby sám 

opravit a ostatní alespoň detekovat. Detekované chyby se poté opraví pomocí ARQ, 

která zajišťuje prostřednictvím zpráv komunikaci mezi vysílačem a přijímačem. Tento 

princip se nazývá Stop&Wait. Vysílač pošle daný paket a čeká na odpověď přijímače, 

zda data došla v pořádku či nikoliv. Obdrží-li vysílač od přijímače zprávu ACK 

(Acknowledge) paket byl přijat správně, a může tak být poslán paket další. Zašle-li 

přijímač zprávu NACK (Not Acknowledge), paket byl přijat chybně a nelze ho ani 

opravit, vysílač pošle daný paket znovu. Chybný paket se buď zahodí, nebo může být 

uložen do paměti UE a zkombinován s opětovně přijatým paketem (Soft Combining), 

čímž dochází k efektivnější opravě chyb. Dalším způsobem opravy chyb je 

inkrementální nadbytečnost (Incremental Redundancy), kdy Node B vyšle paket 

s vyšším počtem kontrolních bytů, tedy vyšší redundancí.   

Node B nyní zastává některé funkce RNC, jako např. plánování přenosu rychlých 

dat, zajištění rádiových zdrojů nebo přidělování jednotlivých rádiových kanálů. Touto 

úpravou se nejen sníží nároky na RNC, ale zkrátí se tím i přenosová cesta. Například 

v případě přijetí chybného paketu a nutnosti vysílat tento paket znovu, může Node B 

rychle odeslat data, která má uložena v paměti, čímž dojde k výraznému snížení doby 

přenosu dat. Node B každé 2 ms rozhoduje, jaký typ modulace a kódování bude 

použito. Od UE obdrží informace o kvalitě kanálu pomocí CQI (Channel Quality 

Indication), požadované QoS a třídě terminálu (Tab. 7.1), které spolu s informacemi 

o rádiových zdrojích využije k efektivnímu plánování a přenosu dat. 

Všechny výše zmíněné úpravy a vylepšení jsou do technologie HSDPA začleněny 

definováním nového transportního kanálu pro přenos uživatelských dat HS-DSCH 

(High Speed-Downlink Shared Channel). Každý uživatel má přidělen jeden tento kanál, 

přičemž jeden kanál může dynamicky sdílet až 15 uživatelů, jelikož je využit 

rozprostírací faktor SF = 16. Aby mohl jeden uživatel využívat oněch 14,4 Mbit/s, 

musel by mít přiděleno všech 15 kódů, a vyčerpat tak kapacitu jednoho rádiového 

kanálu. Data přenášená tímto kanálem se následně mapují do fyzického kanálu 

HS-PDSCH (High Speed-Physical Downlink Shared Channel). Dalším fyzickým 

kanálem je HS-SCCH (High Speed-Shared Control Channel) se SF = 128, který 

zajišťuje řízení přenosu v downlinku a je společný pro více uživatelů. Obsahuje řídící 

informace, typ použité modulace, počet přidělených kódů, HARQ zprávy atd. 

Pro uplink je definován kanál HS-DPCCH (High Speed-Dedicated Physical Control 

Channel), kterým se přenáší informace o kvalitě kanálu CQI, HARQ zprávy a další 

řídící informace. I tento kanál má vlastní hodnotu rozprostíracího faktoru, SF = 256. 
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Tab. 7.1: Třídy HSDPA 

Třída Maximální 

počet 

přidělených 

kódů 

Maximální 

přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

Typ 

HARQ 

Minimální 

interval 

Inter-TTI  

Modulace 

1 5 1,2 SC 3 QPSK, 16-QAM 

2 5 1,2 IR 3 QPSK, 16-QAM 

3 5 1,8 SC 2 QPSK, 16-QAM 

4 5 1,8 IR 2 QPSK, 16-QAM 

5 5 3,6 SC 1 QPSK, 16-QAM 

6 5 3,6 IR 1 QPSK, 16-QAM 

7 10 7,2 SC 1 QPSK, 16-QAM 

8 10 7,2 IR 1 QPSK, 16-QAM 

9 15 10,2 SC 1 QPSK, 16-QAM 

10 15 14,4 IR 1 QPSK, 16-QAM 

11 5 0,9 SC 2 QPSK 

12 5 1,8 SC 1 QPSK 

 

Ve stávajícím systému UMTS byl interval, za který se data přenesou z vrstvy MAC 

(Media Access Control) na fyzickou vrstvu 10 ms. Tento interval se nazývá TTI 

(Transmission Time Interval) a v technologii HSDPA je zkrácen na 2 ms. Snížením 

intervalu TTI dojde k rychlejšímu posílání paketů, ale rovněž i k tomu, že Node B 

rychleji reaguje na změny kvality přenosového kanálu. Minimální interval mezi dvěma 

vyslanými pakety se nazývá Inter-TTI, přičemž tento parametr nabývá hodnot 1, 2 nebo 

3. Terminály, které mají tento parametr rovny jedné, jsou schopny dosahovat 

maximálních přenosových rychlostí, zatímco terminály s Inter-TTI vyšším než jedna, 

mají vždy mezi jednotlivými vyslanými pakety pauzu 2 ms nebo 4 ms, čímž se 

maximální přenosová rychlost snižuje.  

V rámci Release 5 jsou stanoveny čtyři verze HSDPA, které se liší maximální 

přenosovou rychlostí: 1,8 Mbit/s, 3,6 Mbit/s, 7,2 Mbit/s a 14,4 Mbit/s. V ČR spustila 

technologii HSDPA v dubnu 2006 společnost O2 s přenosovou rychlostí 1,8 Mbit/s, 

kterou ale omezila na max. 1 Mbit/s. V dnešní době nabízí přenosovou rychlost 

3,6 Mbit/s a pokrývá Prahu a krajská města. Vodafone spustil HSDPA v březnu 

roku 2009 v Praze, a to dokonce jen jako testovací provoz, v dnešní době pokrývá 

kromě Prahy i Brno a Ostravu a nabízí rovněž přenosovou rychlost 3,6 Mbit/s. 

T-Mobile jako jediná společnost neposkytuje služby HSDPA vůbec, jelikož vsadila 

na UMTS TDD, se kterou dosáhne stejných přenosových rychlostí až 1,5 Mbit/s. 

Ve světě zavedla technologii HSDPA většina poskytovatelů, přičemž tři čtvrtiny z nich 

nabízejí přenosovou rychlost 3,6 Mbit/s a více jak polovina přenosovou rychlost 

7,2 Mbit/s. 
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7.3.2 IMS 

Doména IMS spolupracuje se stávajícími hlasovými i datovými sítěmi. Je základem 

a jakýmsi prvním krokem při procesu konvergence pevných (PSTN, ISDN) a mobilních 

(GSM, UMTS) sítí, jelikož je definován jak pro 3G síť, tak i pevné telefonní sítě. Je 

zařazen do NGN (Next Generation Network). 

Architektura domény IMS 

Architektura domény IMS se skládá z několika částí. Základ tvoří CSCF (Call Session 

Control Function), které se dělí na tři základní typy. Obslužné S-CSCF (Serving-CSCF) 

je hlavním centrem celého IMS. Zajišťuje směrování SIP zpráv 

ke konkrétním aplikačním serverům AS (Application Server), monitoruje spojení 

a rovněž zajišťuje registrační služby. Spolupracuje s HSS (Home Subscriber Server) 

a kontroluje, jestli poskytované služby odpovídají profilu uživatele. S-CSCF umožňuje 

přesměrování hovorů v případě, že je UE nedostupné, blokování hovorů nebo bezpečné 

připojení pomocí virtuální privátní sítě VPN (Virtual Private Network). Proxy server 

P-CSCF (Proxy-CSCF) odpovídá za autentifikaci uživatele, jelikož je vstupní branou 

k doméně IMS a všechna komunikace probíhá právě přes něj. Další funkcí je směrování 

SIP zpráv, P-CSCF tedy přijímá vzniklé požadavky na volání, které směruje 

k odpovídajícím I-CSCF (Interrogating-CSCF), vytváří, udržuje a ukončuje spojení. 

Dále měří dobu spojení a poskytuje informace potřebné pro vyúčtování. Dotazovací 

I-CSCF  je kontaktním místem jednotlivých operátorských sítí. Na I-CSCF daného 

poskytovatele jsou směrována spojení k jeho uživatelům z jiných sítí. Základní funkcí 

I-CSCF je zasláním požadavku do HSS zjistit, které S-CSCF obsluhuje požadovaného 

uživatele a přesměrovat SIP zprávy na toto S-CSCF. Jelikož se jedná o čistě paketový 

provoz, jsou nedílnou součástí architektury IMS i uzly SGSN a GGSN. Dalším prvkem 

jsou aplikační servery, které komunikují s doménou IMS pomocí protokolu SIP 

a poskytují celou řadu nejrůznějších služeb – push to talk, chat, sdílení dat (sdílení 

obrázků a videa při hovoru), herní platformy, instant messaging, telekonference atd. 

MRFP (Multimedia Resource Function Processor) slouží k transkódování 

a směšování toků čili k práci s médii a multiplexaci datových toků. Tyto funkce 

poskytuje MRFC (Multimedia Resource Function Controller), který zajišťuje, že 

uživatelé se mohou připojovat ke konferenčním hovorům, telefonovat a současně mít 

puštěnou hudbu nebo mohou využívat interaktivní hlasové odezvy IVR (Interactive 

Voice Response). IVR se používá jako hlasový automat, kde jsou předem připravené 

a namluvené texty, podle kterých se uživatel sám obslouží nebo je přepojen 

na operátora. Další využití IVR je pro různé druhy soutěží formou hlasování, ale 

i pro firemní využití, kdy zákazník namluví svůj vzkaz. Zvláštností IVR služeb je 

možnost volby, zda bude za hovor platit volající, či volaný. 

Databáze profilů HSS je propojena s HLR a AuC. V HLR jsou uloženy důležité 

informace o uživatelích sítě, jejich poloha, ale i služby, ke kterým má daný uživatel 

přístup. Centrum autentičnosti AuC je chráněná databáze obsahující klíč pro ověření 

totožnosti účastníka v síti. Dalším prvkem, který zodpovídá za bezpečnost v IMS 

doméně je BGCF (Breakout Gateway Control Function). Jeho funkcí je bezpečné 

propojení s dalšími sítěmi nebo jiným BGCF. Rovněž vykonává funkce security 
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managementu, jako např. šifrování. S HSS také spolupracuje SLF (Subscription Locator 

Function), který sice není podmínkou, ale v případě, že síť obsahuje více HSS serverů je 

velmi užitečný. Obsahuje databázi, která usnadňuje vyhledání HSS serveru, a tím 

i profilu daného uživatele.  

Vzhledem k tomu, že doména IMS využívá jiný komunikační protokol i jiná 

rozhraní než ostatní sítě, se kterými spolupracuje, je zapotřebí tyto sítě propojit a k tomu 

slouží různé brány. SGW (Signalling Gateway) se využívá ke konverzi signalizace 

ze SIP na SS7 (Signaling System No. 7) a MGW ke konverzi médií z RTP na PCM 

(Pulse Code Modulation). MGCF (Media Gateway Control Function) ovládá MGW, 

podporuje spolupráci mezi IMS a PSTN. Překlad mezi protokoly IPv4 a IPv6 

zabezpečuje brána TrGW (Transition Gateway). 

Největší nevýhodou IMS je, že vznikla ve špatné době. Všechny stávající mobilní 

sítě i mobilní telefony jsou založeny na Release 99, a práci s IMS tedy neumožňují. 

Řešením by bylo ono sjednocení CS a PS domény, to ovšem v současné době není 

úplně vyřešeno. Z tohoto důvodu byl Release 5 v roce 2002 ukončen, stávající domény 

byly ponechány a IMS doména byla přidána jako doména třetí. Problém vznikl také 

při realizace VoIP, jelikož nároky na kvalitu při přenosu hlasu pomocí paketů byly příliš 

vysoké. Důležitým parametrem pro VoIP je jitter neboli kolísání doby zpoždění paketů. 

Další nevýhodou IMS je i poměrně velká latence. I když se IMS v praxi příliš 

neprosadilo, šetří kapacitu sítě, sjednocuje a zjednodušuje poskytování služeb, 

podporuje více aplikačních serverů a služby v reálném čase.  

7.4 Release 6 

V rámci Release 6 byla zavedena technologie HSUPA zvyšující přenosovou rychlost 

v uplinku. Tento všeobecně rozšířený název byl zaveden společností Nokia. 

Ve specifikaci 3GPP je tato technologie označována podle nového transportního kanálu 

E-DCH (Enhanced-Dedicated Channel) nebo také jako rozšířený uplink EUL 

(Enhanced Uplink). Také je definována spolupráce 3GPP systémů se sítěmi WLAN 

(Wireless Local Area Networks). Cílem je rozšíření funkcí a služeb systémů 3GPP 

a začlenění WLAN do rádiové přístupové sítě, čímž WLAN terminály budou moci 

využívat služby uvnitř 3GPP systémů. Specifikace 3GPP řeší tuto spolupráci 

od zajištění služeb až po fakturaci. Obsahuje šest způsobů řešení, která jsou označována 

jako scenario a zahrnují umístění do 3GPP sítě a návrh různých WLAN technologií, 

které mohou být použity. Například scenario 1 definuje spolupráci mezi poskytovateli 

sítí WLAN a operátorem 3GPP sítě. Uživatel tak může platit pouze jednu společnou 

fakturu a nemusí uzavírat více smluv. Scenario 2 se vztahuje k situaci, kdy je internet 

přístupný ze sítě WLAN, která zajišťuje přenos dat a systém 3GPP pouze poskytuje 

uživatelský účet a zajišťuje autentifikaci a autorizaci. Scenario 2 tedy obsahuje 

mechanizmus pro výběr a přepínání mezi WLAN a 3GPP. Novinkou v Release 6 je 

služba MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), jedná se o jakési hromadné 

šíření multimediálních dat směrem k uživateli pomocí sdíleného vysílacího kanálu. 

Broadcastem se rozumí šíření informací ke všem uživatelům v rámci určité oblasti 

například buňky. Multicast slouží k šíření informací ke všem uživatelům v rámci určité 

služby a může být zpoplatněn. Předchůdcem MBMS je CBS (Cell Broadcast Service), 

které bylo používáno už v sítích GSM. Sloužilo pro šíření zpráv ke všem mobilním 
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stanicím v rámci jedné buňky. Služby MBMS podporují různou kvalitu služeb QoS, UE 

je musí umět přijímat paralelně, aby neomezila svůj provoz (nepřerušila stahování dat 

nebo příchozí hovor) a nijak nenavyšují spotřebu uživatelského terminálu. Zásah 

do architektury UMTS není nijak značný, kromě softwarových změn musí být 

architektura rozšířena pouze o prvek BM-SC (Broadcast Multicast-Service Centre). 

BM-SC zajišťuje komunikaci s UE včetně doručování jednotlivých služeb, které 

poskytuje pomocí MBMS Bearer Services neboli nosičů služeb. Doména CS služby 

MBMS nepodporuje. 

7.4.1 HSUPA 

Technologie HSUPA je dalším vylepšením systému UMTS FDD, která umožňuje 

zvýšení přenosové rychlosti v uplinku neboli odesílání dat směrem od uživatele 

rychlostí až 5,76 Mbit/s. Ovšem i tato hodnota je uváděna na jednu buňku a v praxi lze 

běžně dosáhnout rychlosti 1,4 Mbit/s, což je oproti dosavadní rychlosti 384 kbit/s stále 

výrazné zvýšení. Implementace technologie HSUPA do stávajícího systému spočívá 

pouze v softwarové úpravě, a nevyžaduje tak žádné hardwarové změny. Problém však 

nastává u mobilních terminálů, které pro dosažení vyšších přenosových rychlostí 

potřebují vyšší vysílací výkon, čímž se zvýší spotřeba UE, ale také hodnota SAR 

(Specific Absorption Rate). Ke zvýšení přenosové rychlosti jsou využity obdobné 

úpravy jako v technologii HSDPA, např. přidání dalších přenosových kanálů, rychlé 

přidělování rádiových prostředků, využití hybridní metody automatické žádosti 

o opakování nebo zkrácení doby přenosu dat. Naopak v některých úpravách se vrací 

zpět k původnímu systému UMTS především změna přenosové rychlosti pomocí 

různého činitele rozprostírání, použití dlouhého intervalu TTI nebo podpora soft 

handoveru.  

Jak již bylo zmíněno, se zavedením technologie HSDPA došlo k některým 

úpravám stávající sítě, které jsou zužitkovány i v technologii HSUPA. Jedná se 

především o přesunutí některých funkcí z RNC na Node B, čímž se snížily nároky 

na RNC, přidělování rádiových zdrojů se stalo efektivnějším, jelikož jej obstarává 

Node B, ale hlavně se zkrátila přenosová cesta. Toho se opět využívá při opakovaném 

vysílání chybně přijatých dat, která jsou vysílána okamžitě z paměti Node B. 

Pro odstranění chyb při přenosu se využívá hybridní metoda automatické žádosti 

o opakování HARQ s inkrementální nadbytečnosti ve spojení se Soft Combining. 

HARQ je v technologii HSUPA synchronní, což znamená, že data jsou vysílána 

postupně, a nemusí tedy obsahovat čísla paketů. Dále podporuje soft handover, 

při kterém je uživatelský terminál spojen s více Node B, avšak stačí, když alespoň jedna 

z nich data přijme správně a potvrdí zprávou ACK. UE tak může posílat další paket 

bez ohledu na to, zda ostatní Node B data přijaly či nikoliv.  

Novinkou je transportní kanál pro přenos uživatelských dat E-DCH. Každý uživatel 

má přidělen jeden tento kanál, přičemž jeden kanál nemůže být sdílen více uživateli. 

Data přenášená tímto kanálem se následně mapují do fyzického kanálu E-DPDCH 

(Enhanced-Dedicated Physical Data Channel). Podle počtu přidělených kódů může UE 

přenášet data až po čtyřech E-DPDCH kanálech s činitelem rozprostření 2-256. Počet 

přidělených kódů a příslušný SF se mění podle požadované přenosové rychlosti. Opět 

platí, že čím vyšší je činitel rozprostírání, tím nižší je přenosová rychlost. Pro uplink je 

definován také kanál E-DPCCH (Enhanced-Dedicated Physical Control Channel), 
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kterým se přenášejí informace o kvalitě přenosového kanálu, požadované QoS, HARQ 

zprávy a další řídící informace. Tento kanál je shodný s kanálem HS-DPCCH použitým 

v technologii HSDPA a má rovněž pevně daný rozprostírací faktor SF = 256, čímž se 

přenosová rychlost sníží až na 15 kbit/s, ovšem je zajištěn správný příjem řídících 

informací.  Dalším fyzickým kanálem je E-AGCH (Enhanced-Absolute Grant Channel) 

s činitelem rozprostírání SF = 256. Tímto kanálem přidělí Node B uživatelskému 

terminálu absolutní hodnotu relativního vysílacího výkonu čili maximální přenosovou 

rychlost, s jakou může UE vysílat. Informace jsou UE zasílány pouze té od Node B, 

která řídí přenos a odpovídá za plánování. Kanál E-RGCH (Enhanced-Relative Grant 

Channel) s činitelem rozprostírání SF = 128 je také použit pro přenos řídících informací 

v downlinku. Na rozdíl od kanálu E-AGCH, který zasílá absolutní hodnotu z rozsahu 

0-31, kanál E-RGCH tuto hodnotu pouze upraví o ±1 nebo ponechá nastavenou 

hodnotu. Informace jsou UE zasílány od všech Node B, zvyšovat výkon může ale pouze 

Node B, která řídí přenos a odpovídá za plánování. Pro downlink je definován také 

kanál E-HICH (Enhanced-HARQ Indicator Channel) se SF = 128, kterým jsou 

přenášeny HARQ zprávy daného uživatele, je-li uživatel spojen s více buňkami 

např. při soft handoveru, pak má těchto kanálů přiřazeno více.  

Technologie HSUPA sice využívá také zkrácený interval TTI = 2 ms, ovšem 

nepřenáší-li se zrovna data vysokou rychlostí, využívá také TTI = 10 ms (Tab. 7.2). 

Tato hodnota se volí i v případě, je-li uživatel na okraji buňky, jelikož rychlý přenos 

signalizace a dat by v této situaci výrazně ovlivnil spotřebu uživatelského terminálu. 

Snižuje se tím ovšem přenosová rychlost, která dosahuje při využití TTI = 10 ms 

maximálně 2 Mbit/s. 

Tab. 7.2: Třídy HSUPA 

Třída Maximální počet 

přidělených kódů 

Maximální přenosová 

rychlost [Mbit/s] 

Minimální 

SF 

TTI [ms] 

1 1 0,72 4 10 

2 2 1,45 4 10 

2 1,45 4 2 

3 2 1,45 4 10 

4 2 2,00 2 10 

2 2,91 2 2 

5 2 2,00 2 10 

6 2 + 2 2,00 2 + 4 10 

2 + 2 5,76 2 + 4 2 

 

V ČR technologii HSUPA neposkytuje žádný z operátorů. Ve světě tuto 

technologii podporuje třetina ze všech poskytovatelů s přenosovou rychlostí 1,4 Mbit/s 

nebo 2 Mbit/s. 
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7.5 Release 7 

Systém UMTS využívá chipovou rychlost 3,84 Mchip/s, Release 4 přidal pro režim 

TDD chipovou rychlost 1,28 Mchip/s a Release 7 přinesl další možnost volby čipové 

rychlosti 7,68 Mchip/s. Dále zavádí nový typ tzv. ploché architektury, kdy přes uzel 

SGSN procházejí pouze řídící informace a samotný přenos dat probíhá od Node B 

přes RNC ke GGSN. Aby mohlo dojít ke snížení latence, lze funkce RNC přenést 

na Node B, a data jsou tak přenášena z Node B rovnou do GGSN, čímž se ušetří 

průchod přes dva bloky (Obr. 7.5). Další vylepšení představuje technika MIMO 

(Multiple Input Multiple Output), která spolu s HSPA+ (Evolved High Speed Packet 

Access) umožňuje zvýšení přenosové rychlosti až na dvojnásobek. Techniku MIMO lze 

využít i v případě, že síť technologii HSPA+ nepodporuje, jelikož více antén umožňuje 

diverzitní příjem. Především na okrajích buněk tak lze potlačit rušení z okolních buněk, 

a zvýšit tak přenosovou rychlost až o polovinu.  

UE RNC SGSN GGSN

UE RNC SGSN GGSN

UE SGSN GGSN

Node B

Node B

Node B

R6

R7

Řídící informace

Uživatelská data

R7

 

Obr. 7.5: Plochá architektura 

7.5.1 MIMO 

Technika MIMO je založená na principu použití více antén neboli k přenosu dat dochází 

několika různými nezávislými cestami. Podle toho, kolik antén mají jednotlivé 

přijímače a vysílače se tyto systémy označují. Nejčastěji se využívá dvou nebo čtyř 

antén, odtud označení MIMO 2x2 nebo MIMO 4x4. Každá anténa slouží jako přijímač 

i jako vysílač a jednotlivé antény jsou od sebe vzdáleny o přesně stanovenou 

vzdálenost. Node B vysílá data, která se mají přenést přes každou anténu s nižší 

přenosovou rychlostí, než kdyby byl vysílán původní jeden datový tok. Při přenosu dat 

dochází vlivem odrazů od překážek k rušení a snižování úrovně signálu, ovšem 

využitím diverzity se na přijímací straně signály z jednotlivých cest zkombinují. Princip 

zpracování je obdobný jako v přijímači RAKE uvedený v 6.12. Ačkoliv jsou data 

přenášena přes více přenosových cest, technika MIMO zachovává stejnou velikost 

spektra, které je využito efektivněji. Naopak se zvyšujícím se počtem antén se zvyšuje 

přenosová rychlost, dosah i kvalita spojení. 
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7.5.2 HSPA+ 

Technologie HSDPA a HSUPA vylepšují downlink a uplink systému UMTS Release 99 

a souhrnně se označují jako HSPA (High Speed Packet Access). Ačkoliv mají tyto 

technologie mnoho společného, jsou zcela samostatné a na sobě nezávislé, v praxi je lze 

implementovat odděleně. Release 7 přináší technologii HSPA+, která využívá obě tyto 

technologie současně a zároveň přidává další vylepšení pro dosažení vyšších 

přenosových rychlostí, jako např. použití účinnější modulace, techniky MIMO 2x2 nebo 

nespojitého příjmu a vysílání.   

Technologie HSPA+ využívá zatím všech vylepšení, které byly do UMTS 

implementovány. V downlinku je použita technologie HSPDA, která byla definována 

v Release 5. Jediná úprava spočívá v použité modulaci, kdy je 16-QAM rozšířena ještě 

o modulaci 64-QAM (64-Quadrature Amplitude Modulation). Jedná se rovněž 

o kvadraturní amplitudovou modulaci, pouze s tím rozdílem, že jeden symbol je 

reprezentován šesti bity. Oproti 16-QAM tedy dosahuje o polovinu vyšší přenosové 

rychlosti. I v tomto případě platí, že čím vyšší je počet stavů, tím více se snižuje 

odolnost vůči interferencím. Požadovaný odstup signálu od šumu je pro modulaci 

16-QAM přibližně 21 dB, zatímco pro 64-QAM je potřeba alespoň 27 dB. Modulaci 

64-QAM nelze z tohoto důvodu použít v celé buňce, ale převážně v blízkosti Node B, 

kde je signál dostatečně kvalitní. Zavedením modulace 64-QAM se přenosová rychlost 

v downlinku zvýší až na 21,6 Mbit/s. V uplinku se využívá technologie HSUPA, která 

byla definována v Release 6. I zde je jedinou úpravou rozšíření modulace QPSK ještě 

o modulaci 16-QAM, čímž se přenosová rychlost v uplinku zvýší až na 11,5 Mbit/s. 

Technologie HSPA+ podporuje techniku MIMO, a to pouze v downlinku a jen 

s modulací QPSK nebo 16-QAM. Použitím MIMO 2x2 u technologie HSDPA se její 

přenosová rychlost zvýší až na 28 Mbit/s.  

Systém UMTS Release 99 má stejně jako HSPA pevně stanovenou velikost RLC 

paketu (Radio Link Control). Ten je poté rozdělen na segmenty o velikosti 40 bajtů 

(v Release 5 zvýšeno na 80 bajtů), a jelikož se jednotlivé segmenty přenášejí 

samostatně, musí být doplněny o záhlaví neboli hlavičku. Tím ale vzrůstá režie přenosu 

přibližně o 5% a zvyšuje se i požadavek na výkon. HSPA+ zavádí tzv. Flexible RLC 

v downlinku, a umožňuje tak zvětšení velikosti RLC paketu až na 1500 bajtů, což 

odpovídá velikosti IP paketu. Režie přenosu se tím sníží na 0,2%. Kanál FACH 

(Forward Access Channel), definovaný v UMTS, je společný všem uživatelům v buňce 

a umožňuje přenos řídících informací a malých datových paketů přenosovou rychlostí 

30 kbit/s. HSPA+ tento kanál rozšiřuje na kanál E-FACH (Enhanced Forward Access 

Channel) s přenosovou rychlostí v downlinku až 1 Mbit/s. Komunikace tak může začít 

okamžitě a kanál E-FACH je využit, dokud není sestaveno spojení. HSPA+ podporuje 

nespojité vysílání na E-DPCCH kanálu, což znamená, že uživatelský terminál může 

ve chvíli, kdy nevysílá žádná data, vypnout vysílací obvody, a tím šetřit baterii. Zároveň 

podporuje nespojitý příjem, kdy uživatelský terminál obdrží ze sítě zprávu, že nemusí 

po určitou dobu sledovat dění v síti. Výhodou nespojitého příjmu a vysílání je omezení 

interferencí vlivem menšího počtu vysílajících UE. Jestliže v downlinku dochází 

k přenosu pouze malých paketů např. VoIP, režie řídícího kanálu HS-SCCH se výrazně 

zvyšuje. Release 7 přináší HS-SCCH-less operation, který tuto režii snižuje. Při prvním 

vysílání každého paketu se nepřenáší řídící informace přes kanál HS-SCCH a používá 

se pouze modulace QPSK. Neobdrží-li Node B potvrzení ACK vyšle nedoručený paket 

znovu, ovšem už se spoluprácí kanálu HS-SCCH. Maximální počet opakovaných 
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přenosů je stanoven na dva. HS-SCCH-less operation používá HS-SCCH kanál typu 2, 

jelikož oproti HS-SCCH z Release 5 se změnil význam jednotlivých bitů. Nespojitý 

příjem a vysílání spolu s HS-SCCH-less operation tvoří základní prvky CPC 

(Continuous Packet Connectivity), který slouží ke snížení režie řídících kanálů. 

Třídy HSPA+ jsou rozděleny na downlink a uplink, jelikož v každém směru je 

použita jiná technologie. V downlinku odpovídají třídy 1-12 třídám definovaným 

pro technologii HSDPA a maximální přenosová rychlost je 14,4 Mbit/s. Dále jsou 

definovány třídy, které podporují modulaci 64-QAM, se kterou přenosová rychlost 

vzroste na 21,1 Mbit/s a třídy s podporou techniky MIMO 2x2, s maximální přenosovou 

rychlostí 28 Mbit/s (Tab. 7.7). Kombinace modulace 64-QAM a techniky MIMO není 

v Release 7 definována. V uplinku je přidána pouze třída 7, která podporuje modulaci 

16-QAM, čímž vzroste přenosová rychlost na 11,5 Mbit/s. Ostatní třídy odpovídají 

technologii HSUPA s maximální přenosovou rychlostí 5,76 Mbit/s (Tab. 7.8). 

Celá síť i všechny doposud vyráběné uživatelské terminály odpovídají standardu 

Release 99, a přestože provozovatelé s postupem času implementují jednotlivé 

technologie, síť je stále plně kompatibilní s Release 99, a není tedy třeba žádná výměna 

UE. Pouze rozhodne-li se uživatel využívat vysokorychlostní služby, musí mít tomu 

odpovídající i uživatelský terminál. První síť HSPA+ spustila společnost Teatra 

23.února 2009 v Austrálii s rychlostí 21,6 Mbit/s v downlinku a 5,76 Mbit/s v uplinku. 

Se stejnou rychlostí byla spuštěna i první evropská síť HSPA+, a to přesně o měsíc 

později ji spustil rakouský operátor Mobilkom Austria. První sítí využívající techniku 

MIMO byla 17.července 2009 síť HSPA+ s přenosovou rychlostí 28,8 Mbit/s spuštěná 

švýcarským operátorem Swisscom.  

7.5.3 E-EDGE 

Technologie EDGE vycházející z Release 98 byla v Release 7 představena v nové verzi 

E-EDGE (Evolved EDGE) někdy také označována jako EDGE Evolution nebo 

EDGE II. Možnosti technologie EDGE byly vyčerpány již v rámci systému GSM. 

Hlavním omezením byla malá šířka pásma, a jelikož poskytovatelé přidělovaly 

maximálně 4 timesloty, muselo se ke zvýšení přenosové rychlosti hledat jiné řešení. 

Tím je použití dvou nosných pro downlink, čímž může poskytovatel přidělit uživateli 

dvojnásobný počet timeslotů, a zvýšit tak přenosovou rychlost. Ve srovnání se stávající 

technologií EDGE zavádí E-EDGE další vícestavové modulace, podporuje vyšší 

symbolovou rychlost a turbo kódy. Interval TTI je zkrácen z 20 ms na 10 ms a latence 

poklesla z 200 ms na 80 ms. Také účinněji využívá kapacitu sítě, zvyšuje spektrální 

účinnost a zlepšuje kvalitu služeb QoS pro Push To Talk a VoIP. Technologie E-EDGE 

je plně kompatibilní se stávajícími systémy a její implementace spočívá pouze 

v softwarové úpravě. 

Technologie E-EDGE definuje nová modulační a kódová schémata, která se dělí 

na úroveň A s maximální přenosovou rychlostí na jeden timeslot 98,4/76,8 kbit/s 

a úroveň B s rychlostí 118,4 kbit/s. Úroveň A pracuje se symbolovou rychlostí 

270,833 kS/s, zatímco úroveň B pracuje s vyšší symbolovou rychlostí 325 kS/s. Každá 

úroveň se dále dělí na jednotlivé směry přenosu, přičemž v downlinku se využívají 

turbo kódy a v uplinku konvoluční kódování. Úroveň A používá v downlinku modulace
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8-PSK, 16-QAM a 32-QAM (32-Quadrature Amplitude Modulation) (Tab. 7.3), 

zatímco v uplinku pouze 16-QAM, ale podporuje také MCS-5 a MCS-6 s modulací 

8-PSK (Tab. 7.4). Úroveň B používá v downlinku i v uplinku modulace QPSK, 

16-QAM a 32-QAM (Tab. 7.5 a Tab. 7.6). 

Použitím vícestavových modulací a dvou nosných se zvyšuje přenosová rychlost 

ve středu buňky a nejbližším okolí. Naopak na okrajích buňky se využívá diverzitního 

příjmu ke snížení interferencí a turbo kódů ke zvýšení odolnosti proti chybám. 

Teoreticky je s technologií E-EDGE možné dosáhnout rychlosti 1,8944 Mbit/s 

v downlinku a 0,9472 Mbit/s v uplinku. V praxi je uživatel schopen dosáhnout rychlosti 

1 Mbit/s v downlinku a 0,5 Mbit/s v uplinku, což konkuruje ADSL službám 

(Asymmetric Digital Subscriber Line). 

Tab. 7.3: Modulační a kódová schémata E-EDGE úroveň A, downlink 

Modulační a 

kódové schéma 

Teoretická přenosová 

rychlost na 1 timeslot [kbit/s] 

Modulace 

DAS-5 22,4 8-PSK 

DAS-6 27,2 8-PSK 

DAS-7 32,8 8-PSK 

DAS-8 44,8 16-QAM 

DAS-9 54,4 16-QAM 

DAS-10 65,5 32-QAM 

DAS-11 81,6 32-QAM 

DAS-12 98,4 32-QAM 

Tab. 7.4: Modulační a kódová schémata E-EDGE úroveň A, uplink 

Modulační a 

kódové schéma 

Teoretická přenosová 

rychlost na 1 timeslot [kbit/s] 

Modulace 

MCS-5 22,4 8-PSK 

MCS-6 29,6 8-PSK 

UAS-7 44,8 16-QAM 

UAS-8 51,2 16-QAM 

UAS-9 59,2 16-QAM 

UAS-10 67,2 16-QAM 

UAS-11 76,8 16-QAM 

Tab. 7.5: Modulační a kódová schémata E-EDGE úroveň B, downlink 

Modulační a 

kódové schéma 

Teoretická přenosová 

rychlost na 1 timeslot [kbit/s] 

Modulace 

DBS-5 22,4 QPSK 

DBS-6 29,6 QPSK 

DBS-7 44,8 16-QAM 

DBS-8 59,2 16-QAM 

DBS-9 67,2 16-QAM 
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DBS-10 88,8 32-QAM 

DBS-11 108,8 32-QAM 

DBS-12 118,4 32-QAM 

Tab. 7.6: Modulační a kódová schémata E-EDGE úroveň B, uplink 

Modulační a 

kódové schéma 

Teoretická přenosová 

rychlost na 1 timeslot [kbit/s] 

Modulace 

UBS-5 22,4 QPSK 

UBS-6 29,6 QPSK 

UBS-7 44,8 16-QAM 

UBS-8 59,2 16-QAM 

UBS-9 67,2 16-QAM 

UBS-10 88,8 32-QAM 

UBS-11 108,8 32-QAM 

UBS-12 118,4 32-QAM 

7.6 Release 8 

Převratnou novinkou v Release 8 je systém LTE, který je podrobně popsán v kapitole 8. 

Při využití šířky pásma 20 MHz a techniky MIMO 4x4 umožňuje dosáhnout 

až 326 Mbit/s v downlinku a 86 Mbit/s v uplinku. Release 8 je dalším stupněm 

ve vývoji HSPA+, jelikož umožňuje současné využití vícestavové modulace 64-QAM 

a techniky MIMO v downlinku. Dochází tím ke zvýšení přenosové rychlosti, ale také 

nutnosti zavedení dalších tříd terminálů HSPA+. Jedná se o třídy 19 a 20 s maximální 

přenosovou rychlostí 35,3 Mbit/s a 42,2 Mbit/s (Tab. 7.7). Rovněž zavádí Dual Carrier 

HSDPA. Obdobně jako přináší Release 7 některé změny pro downlink, Release 8 je 

implementuje pro uplink. Především Flexible RLC, který umožňuje zvětšení RLC 

paketu čili snížení režie přenosu a kanál E-FACH pro rychlejší navázání spojení. 

Vylepšení se dočkal i režim TDD s chipovou rychlostí 1,28 Mchip/s, do kterého byla 

přidána modulace 64-QAM a technika MIMO v downlinku, CPC, kanál E-FACH 

a další.  

Služba CSoHSPA (CS over HSPA) umožňuje operátorům snadné a levné zvýšení 

kapacity pro přenos hlasu v sítích HSPA, teoreticky až o 100%, přičemž její zavedení 

vyžaduje pouze upgrade softwaru v UTRAN. Přepojování okruhů je založeno 

na přenosu hlasových služeb přes vyhrazené kanály, ovšem nyní budou přenášeny 

pomocí HSPA paketů. Zatímco uživatel během hovoru nepozná žádný rozdíl, služba 

CSoHSPA spolu s CPC, definované v Release 7, snižuje výkon UE, a umožňuje tak 

až o polovinu zvýšit výdrž baterie během hovoru. Rovněž přináší výhody 

pro poskytovatele v podobě vyšší spektrální účinnosti a lepšího využití kapacity 

pro stále značně využívané hlasové služby. 
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7.6.1 Dual Carrier HSDPA 

HSDPA bylo představeno již v Release 5 a od té doby je neustále vylepšováno použitím 

vícestavových modulací, techniky MIMO a dalších úprav. Většina sítí UMTS má 

v rámci licence přidělenou šířku pásma alespoň 10 MHz, přičemž šířka jednoho kanálu 

je 5 MHz. Využitím DC-HSDPA (Dual Carrier-HSDPA), někdy také označované jako 

Dual Cell-HSDPA čili využitím dvou sousedních kanálů, lze dosáhnout dvojnásobné 

přenosové rychlosti. DC-HSDPA v kombinaci s modulací 64-QAM dosahuje stejné 

přenosové rychlosti jako použití techniky MIMO, a to 42 Mbit/s. Na rozdíl od modulace 

64-QAM a techniky MIMO, které lze použít pro zvýšení přenosové rychlosti především 

ve středu buňky, DC-HSDPA lze využít i na okrajích buněk. Release 8 stanovuje nové 

třídy terminálů pro DC-HSDPA, přičemž třídy 21 a 22 podporují modulace QPSK 

a 16-QAM s maximální přenosovou rychlostí 23,4 Mbit/s a 28 Mbit/s. Třídy 23 a 24 

podporují i modulaci 64-QAM, a dosahují tak rychlosti 25,3 Mbit/s a 42,2 Mbit/s (Tab. 

7.7). Kombinace DC-HSDPA a techniky MIMO není v tomto releasu podporována.  

7.7 Release 9 

Release 7 přinesl techniku MIMO, která dokáže zvýšit přenosovou rychlost 

až na dvojnásobek, ale jelikož nepodporovala modulaci 64-QAM nemohla být plně 

využita. Release 8 přinesl DC-HSDPA, který přenosovou rychlost sice zdvojnásobil, ale 

zase nepodporoval techniku MIMO. Maximálního využití dosahuje Release 9, který 

zavedl kombinaci těchto dvou možností, a zvýšil tak přenosovou rychlost 

až na 84 Mbit/s. Release 9 tedy představuje nové třídy terminálů, přičemž třídy 25 a 26 

podporují modulace QPSK a 16-QAM s maximální přenosovou rychlostí 46,7 Mbit/s 

a 55,9 Mbit/s. Třídy 27 a 28 podporují jak MIMO, DC-HSDPA, tak i 64-QAM 

s maximální přenosovou rychlostí 70,9 Mbit/s a 84,4 Mbit/s (Tab. 7.7). Zatímco 

v Release 8 musely být dvě nosné sousední, Release 9 přinesl pro DC-HSDPA možnost 

využití nosných z různých frekvenčních pásem neboli DB-DC-HSDPA (Dual 

Band-DC-HSDPA), které vede k lepšímu využití frekvenčního spektra. Specifikace 

ovšem uvádí některá omezení čili povolené kombinace pásem pro danou oblast 

(např. 900 MHz a 2100 MHz nebo 1500 MHz a 2100 MHz). 

V downlinku se již dosáhlo značného zvýšení přenosové rychlosti, především 

pomocí techniky MIMO a DC-HSDPA. Některá vylepšení se dají použít i v uplinku, 

a tím zvýšit přenosovou rychlost i směrem od uživatele. Release 9 představil 

DC-HSUPA (Dual Carrier-HSUPA) čili využití dvou sousedních nosných pro přenos 

dat. Release 9 tak definuje nové třídy terminálů, přičemž třída 8 podporuje modulaci 

pouze QPSK s přenosovou rychlostí 11,5 Mbit/s a třída 9 podporuje modulace QPSK 

a 16-QAM, čímž maximální přenosová rychlost vzroste na 23,0 Mbit/s (Tab. 7.8). 

Po celém světě se stále zvyšuje výskyt přírodních katastrof i průmyslových havárií. 

V takovýchto případech jsou poskytovány informace pomocí rozhlasového a televizního 

vysílání. Nově by se varování mohla šířit také přes buňkové mobilní sítě, jejichž 

výhodou je velké pokrytí i značné množství uživatelů. Služba PWS (Public Warning 

System) bude v sítích GSM a UMTS poskytována formou textových zpráv 

prostřednictvím broadcastu. Podpora služby je volitelná jak ze strany operátora, tak 

i uživatele, v některých zemích může být ale povinná. 
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7.8 Release 10 

Jelikož se stále více zvyšují požadavky na přenosovou rychlost a poskytované služby, 

přináší Release 10 možnost využití více nosných neboli MC-HSPDA (Multi 

Carrier-HSDPA). Specifikace umožňuje využití tří nebo čtyř nosných současně, 

přičemž jednotlivé nosné musí být sousední. MC-HSDPA podporuje techniku MIMO 

a stejně jako Release 9 Dual Band, přičemž omezení na sousední nosné zůstává 

zachováno. Princip MC-HSDPA je shodný s DC-HSDPA. Jedinou podmínkou, kterou 

musí daný poskytovatel splnit je, že musí mít k dispozici větší šířku pásma, pro tři 

nosné 15 MHz a pro čtyři nosné dokonce 20 MHz. Release 10 definuje nové třídy 

terminálů, přičemž třídy 29 a 31 podporují modulace QPSK, 16-QAM i 64-QAM 

s maximální přenosovou rychlostí 70,9 Mbit/s a 84,4 Mbit/s. Třídy 30 a 32 podporují 

navíc ještě techniku MIMO 2x2, a dosahují tak rychlosti 141,8 Mbit/s a 168,8 Mbit/s 

(Tab. 7.7). 

Režim TDD s chipovou rychlostí 1,28 Mchip/s je rozšířen o další principy z režimu 

FDD. Použití opakovače umožňuje snížení výkonu UE, zlepšení poměru signálu 

k šumu, a tím zvýšení kapacitu sítě. Využití opakovače je výhodné jak v místech 

s nízkou hustotou provozu, jelikož zvyšuje dosah, tak i v místech se špatným šířením 

signálu (tunely, metra, vlaky). Dále umožňuje použití dvou antén UE v downlinku 

pro HSPA a HSPA+, čímž lze dosáhnout podstatně vyšší přenosové rychlosti 

v downlinku využitím diverzitního příjmu.  

7.9 Release 11 

Release 11 je zatím posledním schváleným releasem. Rozšiřuje stávající technologie 

HSDPA a HSUPA o další možnosti a kombinace. V downlinku je MC-HSDPA 

v kombinaci s technikou MIMO 2x2 rozšířeno na osm nosných s maximální přenosovou 

rychlostí 336 Mbit/s nebo osm nosných v kombinaci s technikou MIMO 4x4 

s maximální přenosovou rychlostí 672 Mbit/s. V uplinku bylo DC-HSUPA rozšířeno 

o podporu modulace 64-QAM společně v kombinaci s technikou MIMO 2x2 

s maximální přenosovou rychlostí 70 Mbit/s.  

Tab. 7.7: Třídy HSPA+ downlink 

Release Třída Max. počet 

přidělených 

kódů 

Max. 

přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

Min. 

interval 

Inter-

TTI 

Modulace MIMO MC 

 

R 

R5 1 5 1,2 3 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

2 5 1,2 3 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

3 5 1,8 2 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

4 5 1,8 2 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

5 5 3,6 1 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

6 5 3,6 1 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

7 10 7,2 1 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

8 10 7,2 1 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 
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9 15 10,2 1 QPSK, 16-QAM - 1 3/4 

10 15 14,4 1 QPSK, 16-QAM - 1 1/1 

11 5 0,9 2 QPSK - 1 3/4 

12 5 1,8 1 QPSK - 1 3/4 

R7 13 15 17,6 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 1 5/6 

14 15 21,1 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 1 1/1 

15 15 23,4 1 QPSK, 16-QAM 2x2 1 5/6 

16 15 28,0 1 QPSK, 16-QAM 2x2 1 1/1 

17 15 17,6 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 1 5/6 

23,4 QPSK, 16-QAM 2x2 1 5/6 

18 15 21,1 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 1 1/1 

28,0 QPSK, 16-QAM 2x2 1 1/1 

R8 19 15 35,3 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

2x2 1 5/6 

20 15 42,2 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

2x2 1 1/1 

21 15 23,4 1 QPSK, 16-QAM - 2 5/6 

22 15 28,0 1 QPSK, 16-QAM - 2 1/1 

23 15 35,3 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 2 5/6 

24 15 42,2 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 2 1/1 

R9 25 15 46,7 1 QPSK, 16-QAM 2x2 2 5/6 

26 15 55,9 1 QPSK, 16-QAM 2x2 2 1/1 

27 15 70,9 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

2x2 2 5/6 

28 15 84,4 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

2x2 2 1/1 

R10 29 15 70,9 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 4 5/6 

30 15 141,8 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

2x2 4 5/6 

31 15 84,4 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

- 4 1/1 

32 15 168,8 1 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

2x2 4 1/1 

R11 ? ? ? ? ? ? ? ? 

Pozn.  Třídy R11 nejsou v současné době veřejně dostupné, v downlinku nově zavádějí 

techniku MIMO 4x4 
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Tab. 7.8: Třídy HSPA+ uplink 

Release Třída Maximální 

počet 

přidělených 

kódů 

Maximální 

přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

Minimální 

SF 

TTI 

[ms] 

Modulace MC 

R6 1 1 0,72 4 10 QPSK 1 

2 2 1,45 4 10 QPSK 1 

2 1,45 4 2 QPSK 1 

3 2 1,45 4 10 QPSK 1 

4 2 2,00 2 10 QPSK 1 

2 2,91 2 2 QPSK 1 

5 2 2,00 2 10 QPSK 1 

6 2 + 2 2,00 2 + 4 10 QPSK 1 

2 + 2 5,76 2 + 4 2 QPSK 1 

R7 7 2 + 2 2,00 2 + 4 10 QPSK 1 

2 + 2 11,50 2 + 4 2 QPSK, 

16-QAM 

1 

R9 8 2+2 11,50 2 + 4 2 QPSK 2 

9 2+2 23,0 2 + 4 2 QPSK, 

16-QAM 

2 

R11 ? ? ? ? ? ? ? 

Pozn.  Třídy R11 nejsou v současné době veřejně dostupné, v uplinku nově zavádějí 

techniku MIMO 2x2 

7.10 Shrnutí releasů 3GPP 

Tab. 7.9: Shrunutí jednotlivých releasů 3GPP 

Release Technologie Max. přenosová 

rychlost [Mbit/s] 

Latence 

[ms] 

Poznámka 

R4 UMTS DL 2,048 200 - 

UMTS UL 0,384 - 

R5 HSDPA 14,4 100 - 

UMTS UL 0,384 - 

R6 HSDPA 14,4 70-50 - 

HSUPA 5,76 - 

R7 HSDPA 21,1 35 64-QAM 

28,0 MIMO 

HSUPA 11,5 16-QAM 

R8 HSDPA 42,2 25 64-QAM + MIMO 

DC-HSDPA 

HSUPA 11,5 16-QAM 

R9 HSDPA 84,4 10 DC-HSDPA + MIMO 

HSUPA 23,0 DC-HSUPA 
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R10 HSDPA 168 5 4C-HSDPA + MIMO 

HSUPA 23,0 DC-HSUPA 

R11 HSDPA 336 5 8C-HSDPA + MIMO 

672 8C-HSDPA + MIMO 4x4 

HSUPA 70 DC-HSUPA + MIMO + 64-QAM 
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8 LTE 

Systém LTE je součástí Release 8 a bývá často označován jako čtvrtá generace 

mobilních sítí. Toto označení není zcela správné, jelikož systém LTE nesplňuje všechny 

požadavky na systémy 4G stanovené Mezinárodní telekomunikační unií. Například 

požadavek na přenosovou rychlost 1 Gbit/s pro nepohybující se UE a 100 Mbit/s 

u rychle se pohybujícího UE splňuje až LTE Advanced, který je součástí Release 10.  

Vývoj systému LTE zajišťuje sdružení 3GPP, jehož hlavním cílem je z LTE udělat 

celosvětový standard, jakým byl po několik desetiletí systém GSM, který využívá 80% 

světových mobilních sítí. Systém LTE zvyšuje přenosovou rychlost až na desítky 

Mbit/s, snižuje latenci a efektivně využívá přidělené spektrum. Rovněž zvyšuje kapacitu 

sítě, dosah, a tím i pokrytí oblastí s nízkou hustotou osídlení vysokorychlostními 

datovými přenosy. Naopak umožňuje pokrýt stejné území s nižším počtem 

základnových stanic. Lze ho využít pro rychlý přenos dat, videohovory ve vysokém 

rozlišení, televizní vysílání, stejně jako pro přenos hlasu a hlasových služeb. Další 

výhodou systému LTE je jeho použití na jakékoliv frekvenci, jelikož pracuje jak 

v licencovaných, tak i v nelicencovaných pásmech od 700 MHz do 2,4 GHz. Nižší 

frekvence umožňují lepší šíření signálu, na vyšších frekvencích jsou naopak k dispozici 

větší šířky pásma. Systém LTE je založen na protokolu IP, což usnadňuje spolupráci 

s dalšími mobilními, ale i pevnými sítěmi a tvoří základ AIPN sítí (All IP Networks) 

založených právě na transportním protokolu TCP/IP. Všechny internetové služby budou 

poté dostupné nejen uživatelům pevných sítí, ale i uživatelům sítí mobilních.   

8.1 Rozdělení kmitočtového pásma systému LTE 

Specifikace 3GPP přidělila pro systém LTE 24 párových pásem pro režim FDD (Tab. 

8.1) a 9 nepárových pásem pro režim TDD (Tab. 8.2). Některá pásma jsou v současné 

době používána jinými systémy, ovšem LTE s nimi může pracovat společně. Výhodou 

začlenění systému LTE je flexibilní šířka pásma 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 

15 MHz a 20 MHz pro režim FDD a 1,6 MHz a 3,2 MHz pro režim TDD. Flexibilita 

šířky pásma umožňuje využití současných pásem, kde se vyžaduje šířka pásma menší 

nebo rovna 5 MHz, při kterém je LTE srovnatelné s HSPA+. Zatímco nově přidělená 

pásma mohou být využita pro širokopásmové možnosti až do 20 MHz, a tím tedy 

dosahovat vyšších přenosových rychlostí. LTE může díky různé šířce pásma využít 

veškeré volné frekvence, i tzv. digitální dividendy, což jsou kmitočty dnes již 

neexistujícího analogového vysílání.  

Tab. 8.1: Rozdělení kmitočtového pásma LTE FDD 

Pásmo Downlink [MHz] Uplink [MHz] Šířka pásma [MHz] 

1 2110-2170 1920-1980 60 

2 1930-1990 1850-1910 60 

3 1805-1880 1710-1785 75 

4 2110-2155 1710-1755 45 

5 869-894 824-849 25 

6 875-885 830-840 10 
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7 2620-2690 2500-2570 70 

8 925-960 880-915 35 

9 1844,9-1879,9 1749,9-1784,9 35 

10 2110-2170 1710-1770 60 

11 1475,9-1500,9 1427,9-1452,9 25 

12 728-746 698-716 18 

13 746-756 777-787 10 

14 758-768 788-798 10 

17 734-746 704-716 10 

18 860-875 815-830 15 

19 875-890 830-845 15 

20 791-821 832-862 30 

21 1495,9-1510,9 1447,9-1462,9 15 

22 3510-3600 3410-3500 90 

23 2180-2200 2000-2020 20 

24 1525-1559 1626,5-1660,5 34 

Tab. 8.2: Rozdělení kmitočtového pásma LTE TDD 

Pásmo Downlink / Uplink 

[MHz] 

Šířka pásma 

[MHz] 

33 1900-1920 20 

34 2010-2025 15 

35 1850-1910 60 

36 1930-1990 60 

37 1910-1930 20 

38 2570-2620 50 

39 1880-1920 40 

40 2300-2400 100 

41 2496-2690 194 

8.2 OFDM 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) neboli ortogonální multiplex 

s kmitočtovým dělením pracuje na principu rozdělení jednoho vysokorychlostního 

sériového datového toku na několik stovek až tisíc paralelních toků s malou rychlostí, 

přičemž každý tento tok využívá jiný nosný kmitočet. Čím větší je přenosový kanál, tím 

více subnosných je možné použít, a tím vyšší je přenosová rychlost, z čehož vyplývá, že 

pouze s šířkou kanálu 20 MHz lze dosáhnou maximálních přenosových rychlostí. 

Přenos dat s využitím více nosných byl objeven již dříve, ovšem svého rozvoje se 

dočkal až v současnosti, a to díky FFT/IFFT (Fast Fourier Transform/Inverse Fast 

Fourier Transform) a signálovým procesorům. OFDM se používá mimo jiné pro přenos 

signálu v ADSL, bezdrátových standardech jako WiFi (Wireless Fidelity) či WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) i všech v současné době 

zaváděných variantách pozemního digitálního televizního a rozhlasového vysílání. 
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Vstupní data se pomocí kanálového kódování FEC a prokládání zabezpečí proti 

chybám při přenosu. Některou z modulací QPSK, 16-QAM nebo 64-QAM jsou 

zakódované bity namapovány do komplexních symbolů a v převodníku SPC (Serial to 

Parallel Converter) převedeny na paralelní toky. Dále jsou data mapována na jednotlivé 

subnosné. Modulátor OFDM je realizován signálovým procesorem, který provádí 

výpočet inverzní rychlé Fourierovy transformace IFFT, a převádí tak signál 

z frekvenční oblasti do oblasti časové. Při přenosu dat pomocí více nosných se nesmějí 

jednotlivé nosné vzájemně ovlivňovat, a proto musí být odděleny. Jelikož u OFDM jsou 

nosné vzájemně ortogonální čili na sobě nezávislé, mohou se jejich spektra překrývat. 

Maximum jedné nosné se vždy překrývá s minimy ostatních nosných (Obr. 8.1), čímž je 

dosaženo vysoké spektrální účinnosti. Jedná se o průběh sin(x)/x neboli funkce sinc. 

Následně jsou data v PSC (Parallel to Serial Converter) převedena zpět na jeden sériový 

tok a doplněna o ochranný interval a cyklický prefix, čímž se eliminuje vznik ISI (Inter 

Symbol Interference) a ICI (Inter Carrier Interference). Aby nedocházelo k rušení 

sousedních kanálů, dochází k tvarování signálu, nejčastěji pomocí RC filtru (Raised 

Cosine). D/A (Digital to Analog Converter) převodník převede signál na analogový, 

který je poté výkonově zesílen a vyzářen do prostoru. Na přijímací straně jsou 

inverzními postupy získána přenášená data. Po přijetí je analogový signál zesílen 

a v A/D převodníku převeden na digitální. Dále se obnoví spektrum a odstraní cyklický 

prefix. Ze sériového toku se vytvoří toky paralelní, které jsou pomocí FFT převedeny 

z časové oblasti do oblasti frekvenční a v převodníku PSC následně převedeny zpět 

na výsledný sériový tok. Inverzním mapováním jsou ze symbolů získány bity, které 

spolu s inverzním prokládáním a kanálovým dekódováním vytvářejí výstupní data. 

Blokové schéma vysílače a přijímače OFDM je Obr. 8.2.  

 

Obr. 8.1: Průběh funkce sinc 
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Obr. 8.2: Blokové schéma vysílače a přijímače OFDM 

Jelikož při přenosu rádiovým kanálem dochází k vícecestnému šíření, dochází také 

k mezisymbolovým interferencím neboli ISI a interferencím mezi nosnými neboli ICI. 

K omezení ISI slouží ochranný interval GI (Guard Interval), po jehož dobu se 

před každým vyslaným OFDM symbolem nevysílá žádný signál. Tím je zajištěno, že 

zpozdí-li se předcházející symbol, nebude ovlivněn následně vyslaným symbolem. 

Doba trvání GI se mění v závislosti na parametrech přenosového kanálu. Omezení ICI 

je nutné, jelikož dochází k narušení vzájemné ortogonality nosných. ICI se eliminuje 

pomocí cyklického prefixu CP (Cyclic Prefix), kdy na začátek každého vyslaného 

symbolu je přidána část konce daného symbolu o délce zvoleného ochranného intervalu 

GI. Čím delší je cyklický prefix, tím více se zvyšuje odolnosti proti vícecestnému šíření, 

ovšem za cenu méně přenesených užitečných dat. Cyklický prefix tak vytvoří současně 

i ochranný interval, podmínky ortogonality budou dodrženy, a dochází tedy k eliminaci 

ICI a ISI zároveň. GI s CP se vkládá mezi jednotlivé symboly a na přijímací straně se 

ochranný interval i cyklický prefix jednoduše odstraní.  

Výhody a nevýhody OFDM 

Největší výhodou použití OFDM je přizpůsobení aktuálním podmínkám přenosu, 

jelikož podle dostupné šířky pásma je přidělován počet subnosných. Čím větší je šířka 

pásma, tím více subnosných lze použít, a tím i zvýšit přenosovou rychlost. Použití 

OFDM rovněž umožňuje maximálně využít přidělené spektrum, jelikož jsou subnosné 

umístěny velmi blízko sebe. OFDM je vysoce odolné proti mnohacestnému šíření, 

frekvenčně selektivnímu úniku, výrazně eleminuje ISI a ICI a vyznačuje se vysokou 

spektrální účinností. OFDM má také své nevýhody, které lze ovšem v praxi 

minimalizovat. Největší nevýhodou je frekvenční offset neboli posunutí sousedních 
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subnosných, vlivem dopplerova jevu při vzájemném pohybu přijímače a vysílače. 

Offset poruší podmínky ortogonality a začne docházet ke vzniku ICI, které lze 

eliminovat pomocí CP. Rovněž je nevýhodné pro vysokou hodnotu PAPR (Peak to 

Average Power Ratio), což vyžaduje použití lineárních zesilovačů a způsobuje velké 

výkonové ztráty. Průběh signálů OFDM se blíží gaussovskému šumu, jelikož obálka 

není konstantní. Náročné zpracování pomocí několika bitových převodníků je v praxi 

vyřešeno použitím signálových procesorů.  

8.3 Rámcová struktura v systému LTE 

Nejmenším prvkem je OFDM symbol, který se skládá z užitečných dat a cyklického 

prefixu. Při použití normálního (krátkého) cyklického prefixu tvoří jeden slot 7 OFDM 

symbolů o délce 0,5 ms, zatímco při rozšířeném (dlouhém) prefixu je v jednom slotu 

pouze 6 OFDM symbolů. Dva sloty vytvoří subrámec s délkou 1 ms, což odpovídá 

intervalu TTI. Sloučením 10 subrámců čili 20 slotů vznikne rámec s délkou 10 ms. 

Takto vzniklý rámec se označuje jako rámec typu 1 (Obr. 8.3) a využívá se pro režim 

FDD a vždy je jeden celý rámec použit pro downlink a jeden pro uplink. Downlink 

a uplink je oddělen frekvenčně. Pro režim TDD se využívá rámec typu 2 (Obr. 8.4), 

který má opět rámec s délkou 10 ms, ovšem ten je rozdělen na dva půlrámce o délce 

5 ms. Každý půlrámec se skládá z pěti subrámců po 1 ms, přičemž jeden ze subrámců 

nepřenáší data, ale trojici polí definované k přepínání mezi downlinkem a uplinkem. 

Délka DwPTS (Downlink Pilot Timeslot) a UpPTS (Uplink Pilot Timeslot) se liší 

ovšem celkem i s GP (Guard Period) je to právě 1 ms. Standard zahrnuje celkem sedm 

uspořádání jednotlivých subrámců s periodou přepínání buď 5ms, nebo 10 ms (Tab. 

8.3). V případě přepnutí s periodou 5 ms se speciální rámec použije v obou půlrámcích, 

zatímco při přepnutí s periodou 10 ms se využije pouze jednou, a to v prvním půlrámci. 

Zároveň je pro všechny konfigurace stanoveno, že subrámce 0 a 5 jsou vždy vyhrazeny 

pro downlink, stejně jako, že vždy po speciálním subrámci následuje subrámec 

vyhrazený pro uplink. 

0 1 2 3 4 5 6

Slot (0,5 ms)

0 1 2 ~ 8 9 10 ~ 17 18 19

CP Data

OFDM symbol (71,36 µs)

Subrámec

Rámec (10 ms)

SubrámecSubrámec

(1 ms) (1 ms) (1 ms)

66,67 µs4,69 µs

 

Obr. 8.3: Rámec typu 1 pro LTE FDD 
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Obr. 8.4: Rámec typu 2 pro LTE TDD 

Tab. 8.3: Uspořádání subrámců LTE TDD 

Konfigurace Rámec 

1. půlrámec 2. půlrámec 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 D S U U U D S U U U 

1 D S U U D D S U U D 

2 D S U D D D S U D D 

3 D S U U U D D D D D 

4 D S U U D D D D D D 

5 D S U D D D D D D D 

6 D S U U U D S U U D 

D – downlink, U – uplink, S – speciální subrámec (DwPTS, GP, UpPTS) 

Normální cyklický prefix má délku 4,69 μs, a eliminuje tak všechny odražené 

signály, které jsou maximálně o 1,4 km delší než přímý signál. Dlouhý cyklický prefix 

má délku 16,67 μs, čímž eliminuje odražené signály až o 10 km delší než přímý signál 

a využívá se v buňkách větších rozměrů. Užitečná data mají vždy délku 66,67 μs, 

z čehož vyplývá délka trvání jednoho OFDM symbolu, která je při normálním 

cyklickém prefixu 71,36 μs a při rozšířeném 83,33 μs. Aby byla zajištěna délka jednoho 

slotu přesně 0,5 ms, je při normálním cyklickém prefixu využito 7 OFDM symbolů, 

zatímco při rozšířeném pouze 6 OFDM symbolů. U normálního cyklického prefixu je 

navíc první OFDM symbol s poněkud delším cyklickým prefixem, který má délku 

5,21 μs a v tomto případě je délka OFDM symbolu 71,88 μs (Tab. 8.4). 
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Tab. 8.4: Druhy cyklického prefixu v systému LTE 

CP Počet OFDM 

symbolů ve slotu 

Doba trvání 

CP [μs] 

Doba trvání 

užitečných dat [μs] 

Délka OFDM 

symbolu [μs] 

Normální  7 5,21 / 4,69 66,67 71,88 / 71,36 

Rozšířený 6 16,67 66,67 83,33 

 

OFDM v systému LTE využívá až 2048 subnosných s odstupem 15 kHz. Počet 

použitých subnosných se odvíjí od dostupné šířky pásma, přičemž minimum je 

stanoveno na 72 subnosných. Základní jednotkou přenosu v systému LTE je resourse 

blok, který se skládá z 12 subnosných o celkové šířce pásma 180 kHz. Každá subnosná 

přenáší podle zvoleného cyklického prefixu buď 6, nebo 7 OFDM symbolů o délce 

0,5 ms. Resourse blok je tedy tvořen 72 nebo 84 resourse elementy.  

Ne všechny nosné ovšem přenášejí užitečná data, ale je potřeba přenášet i různé 

řídící informace. Například pro zajištění časové synchronizace a eliminaci frekvenčního 

offsetu se v každém resourse bloku přenášejí tzv. pilotní nosné. Podle typu cyklického 

prefixu se mění jejich umístění, ale vždy se přenášejí v každé šesté subnosné. 

Při normálním cyklickém prefixu jsou v prvním a pátém OFDM symbolu a při dlouhém 

cyklickém prefixu v prvním a čtvrtém OFDM symbolu.  

8.4 Fyzické kanály a signály v systému LTE 

Referenční signály RS (Reference Signal) slouží pro předběžné výpočty parametrů 

přijatého signálu, především amplitudy a fáze. Využívají se jak v downlinku, tak 

v uplinku, kde navíc slouží k synchronizaci UE s kanálem. Synchronizační signály se 

používají k dekódování identifikace buňky, čímž umožňují UE synchronizaci se sítí. 

Identifikační číslo buňky je přenášeno pomocí dvou signálů P-SCH (Primary 

Synchronization Signal) a S-SCH (Secondary Synchronization Signal).  

Downlink:  

 PBCH (Physical Broadcast Channel) – přenos broadcastových informací 

o buňce, např. její identifikační číslo 

 PDCCH (Physical Downlink Control Channel) – přenos řídících informací 

 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) – přenos uživatelských dat  

 PMCH (Physical Multicast Channel) – kanál pro MBMS 

 PCFICH (Physical Control Format Control Channel) – přenos informací 

potřebných pro dekódování uživatelských dat 

 PHICH (Physical HARQ Indicator Channel) – přenos řídících informací 

pro HARQ (ACK/NACK) 

Jak již bylo zmíněno, každý rámec se skládá z deseti subrámců, každý subrámec 

obsahuje dva sloty a každý slot 6 nebo 7 OFDM symbolů. Referenční signál RS se 

přenáší na každém nultém a čtvrtém OFDM symbolu v každém slotu. Umístění RS 

na jednotlivé nosné se liší pro každou anténu. Synchronizační signály P-SCH a S-SCH 

jsou přenášeny vždy v prvním slotu v nultém a pátém subrámci a jsou rozmístěny 

na 62 nosných kolem středu přenášeného pásma. S-SCH je přenášen v pátém OFDM 
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symbolu a P-SCH v šestém OFDM symbolu. PBCH je přenášen v nultém až třetím 

OFDM symbolu v druhém slotu prvního subrámce a je rozmístěn v 72 nosných kolem 

středu přenášeného pásma. PDCCH je přenášen vždy v nultém až druhém OFDM 

symbolu v prvním slotu každého subrámce. Řídící kanály jsou rozmístěny kolem středu 

přenášeného pásma a zabírají vždy 1,08 MHz. Ostatní subnosné se použijí pro přenos 

uživatelských dat kanálem PDSCH (Obr. 8.5, Obr. 8.6, Obr. 8.7).  
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Obr. 8.5: Downlink LTE – 0. subrámec 
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Obr. 8.6: Downlink LTE – 1.-4. a 6.-9. subrámec 
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Obr. 8.7: Downlink LTE – 5. subrámec 



92 

Uplink:  

 PRACH (Physical Random Access Channel) – náhodný přístup do systému 

 PUCCH (Physical Uplink Control Channel) – přenos řídících informací 

 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) – přenos uživatelských dat 

Rámcová struktura uplinku je stejná se strukturou v downlinku, počet SC-FDMA 

(Single Carrier FDMA) symbolů opět závisí na použitém cyklickém prefixu. Referenční 

signály RS se přenáší vždy na všech nosných ve třetím SC-FDMA symbolu každého 

slotu (Obr. 8.8). 
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Obr. 8.8: Uplink LTE – subrámec  

8.5 Třídy terminálů v systému LTE 

Všechny třídy terminálů musí být schopny pracovat s šířkou pásma 1,4 MHz 

až 20 MHz. V downlinku jsou podporovány modulace QPSK a kvadraturní amplitudové 

modulace 16-QAM a 64-QAM. V uplinku jsou podporovány stejné modulace jako 

v downlinku, ovšem podobně jako u systému HSPA, modulaci QPSK a 16-QAM 

podporují všechny uživatelské terminály, zatímco podpora modulace 64-QAM 

v uplinku je pouze pro nejvyšší třídu. Třída 1 techniku MIMO nepodporuje vůbec, 

zatímco třída 5 podporuje techniku MIMO 4x4 (Tab. 8.5).  

Tab. 8.5: Třídy terminálů LTE 

Třída Downlink 

[Mbit/s] 

Uplink 

[Mbit/s] 

Modulace 

downlink 

Modulace uplink MIMO 

1 10 5 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM 1 x 1  

2 50 25 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM 2 x 2  

3 100 50 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM 2 x 2  

4 150 50 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM 2 x 2  

5 300 75 QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

4 x 4  
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8.6 Přístupová technika systému LTE 

8.6.1 OFDMA 

Systém LTE používá v downlinku mnohonásobný přístup OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access), který využívá ortogonální frekvenční multiplex 

OFDM, přičemž všechny subnosné se rozdělí mezi jednotlivé uživatele (Obr. 8.9).  

Přidělování subnosných není náhodné, ale tzv. lokalizované, tedy všechny subnosné 

jednoho uživatele jsou umístěny do bloku (přeneseny za sebou). Nevýhodou 

lokalizovaného mapování na subnosné je možnost ztráty celého bloku při frekvenčně 

selektivním úniku. Výhodou OFDMA je flexibilita v počtu přidělených subnosných, 

čímž lze měnit přenosovou rychlost podle požadavků a potřeb každého z uživatelů. 

OFDMA přejímá výhody OFDM a odstraňuje některé nevýhody, jako např. složitou 

synchronizaci v přijímači. Umožňuje implementaci více antén jak ve vysílači, tak 

i v přijímači založené na prostorovém multiplexu nebo prostorové diverzitě.   

Šířka kmitočtového pásma

15 kHz 15 kHz

CP

CP

DATA

DATA

15 kHz 15 kHz 15 kHz15 kHz 15 kHz15 kHz

OFDM symbol

OFDM symbol

 

Obr. 8.9: OFDMA 

8.6.2 SC-FDMA 

Symboly vzniklé po modulaci mají sice náhodný charakter, ale během symbolové 

periody se mohou některé symboly shodovat. Shodují-li se současně i fáze příslušných 

subnosných, dojde k výraznému zvýšení výkonu signálu. Určujícím parametrem je 

PAPR, což je poměr špičkového výkonu k průměrnému výkonu. Pro OFDM je hodnota 

PAPR vysoká, čímž se snižuje energetická účinnost, což pro uplink, kde je výkon UE 

omezen velikostí baterie není příliš vhodné. Využije se OFDM s rozprostíráním signálu 

pomocí diskrétní Fourierovy transformace DFTS-OFDM (Discrete Fourier Transform 

Spread OFDM). Úprava spočívá v předřazení signálového procesoru, který bude 

provádět výpočet rychlé Fourierovy transformace FFT čili převod z časové oblasti 

do oblasti frekvenční. Každý symbol je tak rozprostřen ve všech subnosných (Obr. 

8.10), čímž je při zpracování zamezeno vzniku stejných symbolů, a tedy i zvyšování 

PAPR. Jeho hodnota se bude blížit hodnotě při využití jedné nosné, odkud označení SC-

FDMA. Na přijímací straně je rovněž přidán pouze signálový procesor, který bude 

provádět výpočet IFFT.  



94 
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Obr. 8.10: SC-FDMA 

8.7 Architektura systému LTE 

Architektura systému LTE neboli SAE (System Architecture Evolution) je založena 

na čistě paketovém spojení a nijak nepodporuje přepojování okruhů. Systém LTE 

využívá plochou architekturu, která byla přestavena v rámci Release 7 pro HSPA+. 

Sloučením funkcí jednotlivých bloků a oddělením řídících informací od přenosu dat, lze 

výrazně snížit latenci a zvýšit přenosovou rychlost. Architektura systému LTE se skládá 

z rádiové přístupové sítě E-UTRAN (Evolved-UTRAN), která slouží ke komunikaci 

uživatelů se systémem a paketové sítě EPC (Evolved Packet Core), jenž odpovídá 

páteřní sítí CN v systému UMTS. Uživatelský terminál je opět samostatnou součástí 

systému. Všechny tyto části spolu komunikují pomocí protokolu IP a na tomto 

protokolu budou také založeny všechny poskytované služby. Systém LTE využívá 

doménu IMS, především k podpoře hlasových služeb, jelikož poskytuje např. VoIP 

a spojení s doménou CS nebo externími sítěmi (PSTN, ISDN).  
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Obr. 8.11: Architektura systému LTE 

UE (User Equipment) – uživatelský terminál 

eNode B – základnová stanice 

MME (Mobility Management Entity) 

HSS (Home Subscriber Server) – domácí uživatelský server 

S-GW (Serving Gateway) – servisní brána 

P-GW (Packet Data Network-Gateway) – brána paketové datové sítě 

PRCF (Policy and Charging Rules Function) 

Gx, Gxc, LTE Uu, Rx, S1-MME, S1-U, S11, S5/S8, S6a, SGi, X2 – rozhraní 

8.7.1 E-UTRAN 

Rádiová přístupová síť E-UTRAN poskytuje uživatelům přístup ke službám, které 

poskytuje paketová síť EPC čili zajišťuje spojení mezi UE a EPC. Obsahuje pouze 

základnové stanice eNode B, které tak tvoří celou pevnou část systému a plní funkce jak 

základnové stanice, tak i řídící jednotky rádiové sítě. Každá eNode B zajišťuje rádiové 

zdroje, pokrytí dané oblasti E-UTRAN rádiovým signálem a přiděluje jednotlivé 

rádiové kanály podle stanovených priorit a požadované kvality služeb QoS. Provádí 

měření signálu a společně s hodnotami od UE rozhoduje o handoveru. Jednotlivé 

eNode B jsou mezi sebou propojeny rozhraním X2, které se využívá při handoveru 

a s EPC jsou spojeny přes rozhraní S1. Každá eNode B může obsluhovat několik UE, 

přičemž jedno UE může byt obsluhováno současně pouze jednou eNode B. UE je vždy 

propojeno s jedním MME (Mobility Management Entity) a S-GW (Serving Gateway), 

a eNodeB musí proto toto spojení sledovat. Po připojení UE do sítě přes nové eNode B, 

zajistí toto eNode B směrování k MME, se kterým bylo UE naposledy spojeno. 
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V případě že není MME k dispozici nebo chybí směrovací informace, vybere eNode B 

nové MME. Odpovídá také za bezpečnost, jelikož kontroluje přístup do systému, 

provádí šifrování a dešifrování dat a kompresi a dekompresi IP hlaviček. Důležitou 

funkcí je i mobility management čili sledování pohybu účastníka v síti.  

8.7.2 EPC 

Největší změnou v paketové síti EPC oproti původní páteřní síti CN je, že neobsahuje 

CS doménu, ani žádné přímé spojení s okruhově spínanými sítěmi, jako např. ISDN 

nebo PSTN. Je tvořena pouze paketově spínanou doménou, která odpovídá klasické PS 

doméně v existujících 3GPP sítích. EPC se skládá z několika částí, a to MME, 

SAE-GW (System Architecture Evolution-Gateway), PRCF (Policy and Charging Rules 

Function) a HSS. Hlavním řídícím prvkem LTE je MME, přes který neprocházejí žádná 

uživatelská data a může obsluhovat několik UE, eNode B a S-GW. Mezi jeho hlavní 

funkce patří ověření totožnosti, kdy srovnáním odezvy od UE a od HSS povolí 

účastníkovi přístup do systému a ochrana komunikace proti odposlechu výpočtem 

šifrovacího klíče a klíče integrity. MME také zajišťuje důvěryhodnost a přiděluje každé 

UE dočasnou identifikaci, zde nazývanou GUTI (Globally Unique Temporary Identity), 

aby se IMSI přenášelo přes rádiové rozhraní co nejméně. GUTI může být přidělováno 

periodicky, aby se předešlo sledování UE. MME sleduje pohyb všech účastníků v dané 

oblasti a po přihlášení UE do sítě, zašle jeho polohu do HSS. MME nadále sleduje 

polohu UE buď na úrovní eNode B, jestliže je UE aktivní, nebo v rámci sledované 

oblasti v případě, že je UE neaktivní. Neaktivní UE oznamuje svoji polohu pravidelně 

nebo přesunem do oblasti jiné MME. Dále je MME zodpovědné za získání 

uživatelského profilu z HSS, který uchovává po celou dobu obsluhy UE. V databázi 

profilů HSS jsou uloženy informace o všech uživatelích sítě včetně služeb, ke kterým 

mají přístup, dovolených PDN (Packet Data Network) spojeních a roamingu v rámci 

jiných sítí. Součástí HSS je i AuC, které obsahuje klíč pro ověření totožnosti, šifrovací 

klíč a klíč integrity. HSS je spojeno se všemi MME v síti. Každé MME obdrží od HSS 

kopie uživatelských profilů všech obsluhovaných UE. V případě, že UE přejde pod jiné 

MME, je kopie uživatelského profilu smazána a zaslána nové MME. Všechna 

uživatelská data procházejí bránou SAE-GW, která se skládá ze servisní brány S-GW 

a brány paketové datové sítě P-GW (Packet Data Network-Gateway). S-GW řídí tok 

uživatelských a řídících dat a je spojena s bránou P-GW rozhraním S5/S8. Pokud 

rozhraní S5/S8 využívá GTP, nemusí být S-GW spojeno s PCRF, jelikož se mapování 

IP služeb provádí v P-GW. Pokud ale rozhraní S5/S8 využívá PMIP (Proxy Mobile IP), 

S-GW provádí mapování mezi IP službami, a musí být tedy připojeno k PCRF. P-GW 

někdy označované jako PDN-GW (Packet Data Network-Gateway) je směrovač mezi 

EPS a vnějšími paketovými sítěmi (např. IMS doména, PDN, Internet). Spolupracuje 

s DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serverem, a přiděluje tak uživatelským 

terminálům IP adresy. Zároveň je spojen s PCRF, což je síťový prvek zodpovědný 

za PCC (Policy and Charging Control) služby. Sleduje tok poskytovaných služeb 

a kontroluje, zda kvalita služeb QoS odpovídá uživatelskému profilu, zodpovídá také 

za vyúčtování. Pro aplikace, které vyžadují kontrolu a účtování v reálném čase, může 

být použit další síťový prvek AF (Applications Function).  
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8.7.3 UE 

Uživatelský terminál UE je složen ze dvou základních částí, a to koncového zařízení TE 

(Terminal Equipment) a identifikačního modulu USIM. TE slouží ke komunikaci 

na rádiovém rozhraní a poskytuje uživatelské rozhraní pro aplikace, např. VoIP. 

Zajišťuje také funkce mobility managementu, jako například handover a informace 

o umístění terminálu. USIM slouží k identifikaci a ověření totožnosti uživatele 

a obsahuje autorizační a šifrovací klíče pro zabezpečení při přenosu přes rádiové 

rozhraní. Uživatelským terminálem může být stejně jako v sítích GSM a UMTS mobilní 

telefon nebo datová karta, která může být i součástí notebooku.  

8.8 Režimy systému LTE 

LTE využívá stejně jako UMTS režim FDD pro párová pásma a TDD pro nepárová 

pásma. Frekvenční duplex FDD může být navíc poloduplexní čili HFDD (Half FDD). 

V tomto případě probíhá komunikace vždy pouze v jednom směru, přičemž downlink 

a uplink se střídají (Obr. 8.12). Režim FDD využije většina světových poskytovatelů 

pro upgrade svých 3G sítí, zatímco režim TDD využijí převážně provozovatelé UMTS 

TDD a TD-SCDMA. 

TDD

HFDD

FDD

DL

DL DL DL DL DL

DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL

UL UL UL UL UL

UL UL

UL UL UL UL UL UL UL UL UL UL

DL UL DL UL DL DL UL
 

Obr. 8.12: Režimy systému LTE 

8.9 Buňková struktura systému LTE 

Systém LTE rovněž využívá buňkovou strukturu, přičemž jednotlivé buňky jsou 

rozděleny nejčastěji do tří sektorů. Každý sektor obsluhuje jedna směrová anténa 

základnové stanice. Při sektorizaci se využívá činitel opakování frekvence roven jedné 

nebo počtů sektorů. Pro FRF = 1 (Frequency Reuse Factor) mají všechny sektory buňky 

společné kanály, čímž se zvyšuje spektrální účinnost, výrazně se tím ale zvyšují 

i interference na hranicích buněk. Druhou možností je, že se pro tři sektory využije 

FRF = 3, což znamená, že každý sektor má přidělené určité kanály, se kterými pracuje. 

Jelikož spolu nesousedí sektory a vlastně ani buňky se stejnými kanály, interference se 

výrazně sníží. Buňky se opět dělí podle poloměru, a to na malé do 5 km, střední 

do 30 km a velké do 100 km.  
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8.10 Handover a vzájemná spolupráce v systému LTE 

Handover se v rámci systému LTE dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní handover nastává 

mezi dvěma základnovými stanicemi eNode B jako bezešvý, čímž nedochází 

k přerušení spojení. Vnitřní handover zajišťuje rozhraní X2 mezi jednotlivými eNode B, 

přes které se posílají informace týkající se handoveru a pakety, které ještě nestihly být 

odeslány UE před handoverem. Zároveň se přenáší informace o naposledy navštívených 

buňkách UE, aby nedocházelo k neustálému přepojování mezi dvěma buňkami. Vnější 

handover nastává mezi jednotlivými sítěmi 3GPP jako tvrdý, čímž vzniká chvilkové 

přerušení spojení. Vnější handover je výhodný v místech, kde zatím není pokrytí sítí 

LTE, takže mají uživatelé i nadále přístup k základním hovorovým a datovým službám. 

Systém LTE umožňuje spolupráci jak s předchozími systémy 3GPP (GSM, GPRS, 

EDGE, UMTS nebo HSPA), tak i ostatními systémy (CDMA2000, WiFi, WiMAX) 

a dokonce i systémy z pevných sítí (např. ADSL).  

8.11 HARQ v systému LTE 

Pro zabezpečení dat proti chybám při přenosu přes rádiový kanál se využívá hybridní 

metoda automatické žádosti o opakování HARQ. Přenášená data jsou doplněna kódem 

CRC, který detekuje chyby vzniklé při přenosu a zabezpečena kódem FEC, který 

dokáže určitý počet chyb opravit. Čím více bitů dokáže FEC opravit, tím nižší je 

přenosová rychlost, jelikož je přenášeno méně užitečných dat. V systému LTE se 

používá HARQ v kombinaci inkrementální redundance a soft combining. 

Při opětovném přenosu se zvyšuje ochrana FEC (IR), ovšem přenesená data se uloží 

do paměti, kde jsou skombinovány se znovu přijatými daty (SC).  

8.12 Technika více antén v systému LTE 

Pro zlepšení parametrů přenosu, jako např. zvýšení kapacity sítě, dosahu nebo kvality 

přenosu lze použít více antén. Využitím prostorové diverzity, ať už příjmové SIMO 

(Single Input Multiple Output) nebo vysílací MISO (Multiple Input Single Output) se 

sice zvýší redundance přenosu, ale zvýší se odolnost vůči frekvenčně selektivním 

únikům a interferencím. Při příjmová diverzitě SIMO se buď ze všech signálů 

na přijímací anténě vybere ten s největším poměrem SNR, který se dále zpracovává 

a ostatní se neuvažují, nebo se přijaté signály zkombinují principem MRC, čímž se 

získá maximální poměr signálu k šumu. Vysílací diverzita MISO se dělí na dva druhy. 

Při otevřené smyčce vysílač nezná parametry přenosového kanálu, a proto vysílá stejná 

data na všech anténách na stejné frekvenci, přičemž data jsou rozlišena pomocí 

kódování. Při uzavřené smyčce zná vysílač parametry přenosového kanálu, podle 

kterých nastavuje optimální parametry vysílání. Použití uzavřené smyčky je účinnější, 

ovšem složitější. Další možností je prostorový multiplex využívající několik od sebe 

přesně vzdálených přijímacích a vysílacích antén současně neboli MIMO. Výběr 

techniky více antén závisí především na poměru SNR a SIR. V praxi jej provádí 

základnová stanice, která podle podmínek volí nejlepší variantu. Na okrajích buněk je 

výhodné použít prostorovou diverzitu, čímž se zvýší přenosová rychlost a sníží se 

interference. Naopak ve středu buněk nebo v menších buňkách, kde je největším 
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omezením šířka pásma je výhodnější použít prostorový multiplex. Ten umožňuje 

při stejné šířce pásma i vysílacím výkonu několikrát zvětšit přenosovou kapacitu oproti 

prostorové diverzitě. Poslední možností jsou tzv. chytré antény (smart antennas), které 

dokážou měnit směrový diagram řízením amplitudy a fáze signálů jednotlivých antén. 

Toho se využívá jak u vysílačů, které mohou signál směrovat na konkrétní přijímač, tak 

i u přijímačů, které tím eliminují signály z ostatních směrů. Chytré antény zvyšují 

poměr SIR, a tedy i kapacitu sítě. Nemusí mít, na rozdíl od předchozích antén, pevně 

stanovenou vzdálenost mezi anténami, ale musí pracovat formou uzavřené smyčky.  

V systému LTE se v downlinku využívá příjmová diverzita SIMO typu MRC 

a vysílací diverzita MISO s otevřenou smyčkou. Lze využít i diverzitu s cyklickým 

zpožděním, při které je přes každou anténu signál vysílán s určitým měnícím se 

zpožděním, což vede k eliminaci úniků. V downlinku je také podporována technika 

MIMO 2x2, MIMO 4x2 nebo MIMO 4x4 a využívá se jak otevřená, tak i uzavřená 

smyčka. V uplinku se využívá MU-MIMO (Multi User-MIMO), což znamená, že každý 

UE má dvě antény, mezi kterými lze přepínat, a vysílat tak na té, která poskytuje 

kvalitnější přenosový kanál k dané eNode B. LTE využívá i chytré antény. 

8.13 Pokrytí LTE 

Jako první v praxi testovala systém LTE společnost T-Mobile v říjnu roku 2008 

v Bonnu s maximální přenosovou rychlostí 50 Mbit/s. Průměrně dosahoval systém LTE 

během rychlé jízdy autem rychlosti 30 Mbit/s v downlinku a 19 Mbit/s v uplinku. První 

dvě sítě LTE spustila společnost TeliaSonera v roce 2009 ve švédském Stockholmu 

a norském Oslu s rychlostí 50 Mbit/s, později se zvýšením na 80 Mbit/s. V současné 

době běží přibližně v 55 zemích světa, přičemž v České republice systém LTE nespustil 

žádný z operátorů. Společnost T-Mobile jej ale testuje, jelikož vlastní licenci 

na 1900 MHz, kterou využila pouze pro pokrytí Prahy systémem UMTS, a může tedy 

značnou část vyhradit na testování právě systému LTE. V dubnu roku 2010 začala 

testovat systém LTE také společnost O2 spolu s Nokia Siemens Network. Spuštění 

systému LTE v ČR se předpokládá na rok 2012-2013.  

8.14 Parametry systému LTE 

Tab. 8.6: Parametry systému LTE 

Šířka pásma FDD 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz 

Šířka pásma TDD 1,6; 3,2 MHz 

Přenosová rychlost downlink 326,4 Mbit/s 

Přenosová rychlost uplink 86,4 Mbit/s 

Latence 10 ms 

Spektrální účinnost 5 bit/s/Hz 

Režimy FDD, HFDD, TDD 

Modulace  QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

Přístupová technika v downlinku OFDMA 

Přístupová technika v uplinku SC-FDMA 
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Max. velikost buňky 100 km 

Max. rychlost pohybu UE 500 km/h 

Délka rámce 10 ms 

Délka slotu 0,5 ms 

Délka užitečných dat 66,67 µs 

Délka cyklického prefixu 4,69/16,67 µs 

Délka OFDM symbolu 71,36/83,33 µs 

Odstup subnosných 15 kHz 

Počet subnosných 72, 144, 300, 600, 900, 

1200 

Přidělování subnosných Lokalizované 

Počet subnosných v resourse bloku 12 

Délka resourse bloku 0,5 ms 

Kódování FEC Konvoluční s R = 1/3, 

Turbo kódy s R = 1/3 

Tab. 8.7: Závislost maximální přenosové rychlosti na šířce pásma v systému LTE 

Šířka pásma rádiového 

kanálu [MHz] 

1,4 3 5 10 15 20 

Maximální přenosová 

rychlost downlink [Mbit/s] 

16,6 47,7 80,3 161,9 243,5 325,1 

Maximální přenosová 

rychlost uplink [Mbit/s] 

5,2 13,0 21,6 43,2 64,8 86,4 
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9 IMT-ADVANCED 

Stejně jako vytvořila ITU skupinu 3G standardů pod označením IMT-2000, byla v říjnu 

roku 2009 vytvořena skupina 4G standardů pod označením IMT-Advaced. Z původních 

šesti návrhů (802.16e Mobile WiMAX, 802.16m Mobile WiMAX, LTE-Advanced, 

UMB (Ultra Mobile Broadband), 802.20 MBWA (Mobile Broadband Wireless Access) 

a Flash-OFDM) byly nakonec schváleny pouze dva, a to LTE-Advanced a 802.16m 

Mobile WiMAX. Rovněž jako ve třetí generaci není UMTS kompatibilní s CDMA2000, 

nejsou kompatibilní ani tyto dva systémy. Aby se mohl nějaký systém zařadit ke čtvrté 

generaci, musí především splnit podmínku vysoké přenosové rychlosti, a to 100 Mbit/s 

pro rychle se pohybující UE a 1 Gbit/s pro nepohybující se UE. Dále musí být 

kompatibilní se službami standardů IMT-2000 i pevných sítí a umožňovat spolupráci 

s jinými systémy a technologiemi. Celý systém musí být založen na přepojování paketů 

a pracovat na protokolu IP. Rovněž musí zajištovat vysokou kvalitu služeb QoS v celé 

ploše buňky. Nevýhodou vysokorychlostních datových přenosů v řádu stovek Mbit/s je 

vysoká energetická náročnost na výdrž baterií UE, což v kombinaci se 100 MHz šířkou 

pásma je až v desetinásobcích oproti HSPA+.  
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10 LTE-ADVANCED 

Skupina 3GPP vytvořila standard pro čtvrtou generaci, který vyhovoval požadavkům 

IMT-Advanced a nazvala ho LTE-Advanced. Ten je součástí Release 10 a jeho 

komerční využití je plánováno na rok 2013-2015 a v České republice až kolem roku 

2020. Na výzkumu LTE-Advanced se podílí také Evropská Unie, která 1.1 2010 

uvolnila 18 mil. eur a do roku 2013 by měla poskytnout dalších 700 mil. eur na výzkum 

bezdrátových technologií, a s tím souvisejících sítí čtvrté, popř. další generace. 

V současné době se LTE-Advanced pouze testuje.  

Systém LTE-Advanced je zpětně kompatibilní s LTE Release 8 i Release 9. 

V praxi to znamená, že uživatelské terminály Release 8 mohou pracovat v síti 

LTE-Advanced, tedy Release 10 a naopak. Oproti LTE má třikrát vyšší spektrální 

účinnost, která je v downlinku 30 bit/s/Hz a v uplinku 15 bit/s/Hz a poloviční latenci, 

jejíž hodnota klesla na 5 ms. Rovněž využívá přístupové techniky OFDMA 

a SC-FDMA a podporuje flexibilní šířku pásma. Techniku MIMO rozšiřuje 

v downlinku na 8x8 s využitím MU-MIMO, kde jsou paralelní toky přenášeny 

k různým UE prostorově odděleny. V uplinku je technika MIMO rozšířena na 4x4 

s využitím SU-MIMO (Single User-MIMO), kde jsou všechny paralelní toky posílány 

k jedné UE. V systému LTE-Advanced lze dosahovat v downlinku rychlosti 1 Gbit/s 

a v uplinku 0,5 Gbit/s při pohybu UE do 15 km/h, přičemž maximální rychlost pohybu 

UE je stanovena až na 500 km/h.  

Pro dosažení vysokých přenosových rychlostí je nezbytná především dostatečná 

šířka pásma. LTE Advanced ji navyšuje použitím metody sdružování nosných, někdy 

označované jako kanálové sdružování. Sdružování nosných probíhá na fyzické vrstvě, 

kde jsou jednotlivá pásma sloučena do jednoho výsledného pásma. Využívají se 

i nesousední pásma, ovšem stejně jako u Multi-band HSPA+ s omezením na určité 

kombinace. Například pro Evropu byla stanovena kombinace 1800 MHz a 2600 MHz, 

která bude později rozšířena o 800 MHz. Podle toho zda jsou využívána sousední nebo 

nesousední pásma se sdružování nosných dělí na Intra-band a Inter-band. Sloučením 

dvou pásem se šířka pásma zvětší na 40 MHz, což v kombinaci s technikou MIMO 8x8 

umožní dosáhnout přenosové rychlosti 1,2 Gbit/s v downlinku a v uplinku 600 Mbit/s 

s technikou MIMO 4x4. Maximálně lze sloučit pět pásem, čímž vznikne šířka pásma 

100 MHz a přenosová rychlost se zvýší v downlinku až na 3 Gbit/s a v uplinku 

na 1,5 Gbit/s.  

V blízkosti základnových stanic je dosažení vysokých přenosových rychlostí 

poměrně snadné, ale se zvyšující se vzdáleností se přenosová rychlost snižuje. Čím více 

se UE blíží k okraji buňky, tím více se snižuje úroveň signálu a naopak roste úroveň 

interferencí ze sousedních eNode B. LTE Advanced využívá v downlinku metodu 

CoMP (Coordinated Multi-Point), založenou na vysílání a přijmu signálu UE 

od několika základnových stanic. V podstatě mění mezibuňkové interference 

na užitečný signál, zejména na hranicích jednotlivých buněk, zlepšuje pokrytí, výkon 

a spektrální účinnost. Použitím CoMP může být UE na okraji buňky obsloužena dvěma 

nebo více eNode B, čímž se nejen zlepší kvalita signálu, ale zvýší se i propustnost. 

CoMP využívá rozhraní X2 mezi jednotlivými eNode B a představuje tak rozšířenou 

podobu makrodiverzity. Hlavní funkcí CoMP je sloučení přenosu uživatelských dat 

z více eNode B k danému UE, navíc usnadňuje kombinaci dat a handover. 
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Systém LTE-Advanced využívá tzv. reléové stanice RN (Relay Nodes) neboli 

opakovače s více skoky MR (Multihop Relay). Použití těchto stanic je výhodné, jelikož 

dochází ke zvětšení pokrytí, zvýšení kapacity sítě i zlepšení kvality spojení mezi eNode 

B a UE. Největší výhodou je právě zvětšení pokrytí, jelikož RN pokryjí oblasti se 

špatnou kvalitou signálu, okrajové oblasti buněk a rozšíří pokrytí dokonce i na oblasti 

za jejich hranicemi. Z pohledu uživatelského terminálu Release 8 se jeví reléová stanice 

jako běžná základnová stanice Release 8. RN se dělí na dva druhy (Obr. 10.1). RN typu 

1 jsou umístěny na okrajích buněk a využívají se pro zvětšení pokrytí signálu eNode B, 

čímž zpřístupňují signál eNode B i vzdálenějším UE. Přenášejí jak referenční signály, 

tak i řídící informace, přičemž UE nemá přímé spojení s eNode B. Vytvářejí jakési 

vlastní buňky, které odpovídají eNode B Release 8, a zajišťují tak zpětnou 

kompatibilitu. RN typu 2 jsou umístěny v ploše buňky a využívají se pro zvýšení 

kapacity sítě a dosažení lepší kvality přenosu. Nepřenášejí žádné referenční signály ani 

řídící informace, ovšem UE má v tomto případě přímé spojení s eNode B. Slouží 

k dosažení vícecestné diverzity. 

Systém LTE-Advanced využívá k rozšíření pokrytí i femtobuňky označované také 

jako Home eNode B (Obr. 10.1). Femtobuňky vznikly v roce 2007 a mohou být 

začleněny i do jakékoliv sítě druhé a třetí generace (GSM, UMTS, CDMA2000). Jako 

první nabídl femtobuňky v září 2007 ve 2G síti americký operátor Sprint, v listopadu 

2008 byly poprvé také použity v 3G síti singapurského operátora Star Hub. Femtobuňky 

jsou buňky s poloměrem jednotek, maximálně několik desítek metrů, a obsluhují tak 

malou oblast uvnitř velké buňky. Na rozdíl od reléové stanice nevyužívají ke spojení se 

sítí rádiových zdrojů uvnitř buňky, ale pevné internetové připojení například pomocí 

ADSL a jsou připojeny přes bránu HeNB GW (Home  eNode B Gateway). Femtobuňky 

mohou být využity pro pokrytí domácností ve venkovských oblastech nebo místech se 

špatnou kvalitou signálu a používají sdílený kanál. Druhou možností je využití v hustě 

osídlených oblastech k dosažení vysokých přenosových rychlostí a zvýšení kapacity, 

v tomto případě je použit vyhrazený kanál.  
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Obr. 10.1: RN a femtobuňky v systému LTE-Advanced 
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11 WIMAX 

Vývoj systému WiMAX byl zahájen již v roce 1999 organizací IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), která zajišťuje vývoj i několika dalších systémů, 

jako např. 802.11 WiFi nebo 802.20 MBWA. Pracovní skupina zabývající se vývojem 

systému WiMAX se nazývá IEEE 802.16. V dubnu roku 2001 byla založena skupina 

WiMAX Forum, což je mezinárodní sdružení mobilních operátorů, výrobců 

a dodavatelů infrastruktury i mobilních terminálů (např. Intel, Nokia, Alvarion). Jeho 

hlavním cílem je zajištění kompatibility zařízení různých výrobců, a tím i jejich 

vzájemná spolupráce, včetně certifikace zařízení. Hlavní nevýhodnou systému WiMAX 

je na rozdíl od systému LTE jeho nekompatibilita se systémy 3GPP.  

Systém WiMAX byl v říjnu 2009 začleněn do IMT-2000, tedy ke třetí generaci 

mobilních systémů. V Evropě jsou využívána nelicencovaná pásma 2,4 GHz, které je 

v ČR již obsazeno a 5,8 GHz a licencovaná pásma 3,5 GHz a 10 GHz. Využívá 

buňkovou strukturu, přičemž pro 802.16e je definována i nová topologie sítě tzv. mesh, 

která je však volitelná. Topologie mesh umožňuje i přímou komunikaci mezi uživateli 

na rozdíl od klasické topologie, kde jsou uživatelé spojeni pouze se základnovou stanicí. 

Systém WiMAX může být využit na propojení jednotlivých domácností, domácích sítí 

nebo WiFi hotspotů s vnější sítí v určité oblasti, a nahradit tak ADSL. Je jakýmsi 

doplňkem k technologii WiFi, která pokrývá vnitřní sítě, zatímco WiMAX sítě vnější. 

Systém je založen na protokolu IP a využívá adresaci IPv4 i IPv6 a podporuje také 

protokol ATM. Pro dosažení maximální přenosové rychlosti v závislosti na aktuálních 

podmínkách při přenosu využívá systém WiMAX flexibilní šířku pásma a adaptivní 

modulaci a kódování AMC. Použití vícestavové modulace umožňuje dosažení vyšších 

přenosových rychlostí, přičemž lze využít modulace QPSK, 16-QAM nebo 64-QAM, 

která je v uplinku volitelná. Proti chybám při přenosu se využívá konvoluční kódování 

a turbo kódy, popř. blokové turbo kódy nebo kontrola parity s nízkou hustotou LDPC 

(Low Density Parity Check). Pro dosažení co nejnižší chybovosti lze měnit rychlost 

těchto kódů, a tím se lépe přizpůsobit aktuálním podmínkám přenosu. Pro zabezpečení 

dat proti chybám při přenosu se rovněž využívá hybridní metoda automatické žádosti 

o opakování HARQ, která zároveň zvyšuje pokrytí a přenosovou rychlost. HARQ lze 

využít při pohybu uživatele maximálně do 120 km/h. Pro efektivnější využití spektra, 

zvýšení přenosové rychlosti a kvality přenosu se využívá technika více antén. 

V downlinku se využívá prostorová vysílací diverzita s otevřenou smyčkou doplněná 

o Alamoutiho kódování pro zvýšení odolnosti vůči interferencím a frekvenčně 

selektivním únikům. V downlinku se využívá také prostorový multiplex SU-MIMO 

s otevřenou smyčkou a chytré antény, které zvyšují pokrytí a kapacitu sítě. V uplinku se 

využívá prostorový multiplex MU-MIMO s otevřenou smyčkou.  

11.1 Standardy systému WiMAX 

První standard systému WiMAX byl dokončen v dubnu 2001 pod označením 802.16. 

Tento standard pracuje v licencovaných pásmech na frekvencích od 10 GHz do 66 GHz. 

Šířka pásma byla stanovena na 20 MHz, 25 MHz a 28 MHz (Tab. 11.1), přičemž 

v Evropě se využívá pouze 28 MHz. Přenosová rychlost výrazně závisí na aktuálních 
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podmínkách přenosu a může dosahovat až 134 Mbit/s. Standard vyžaduje přímou 

viditelnost mezi uživatelem a základnovou stanicí a má dosah cca 5 km. Pro přenos dat 

se využívá jedné nosné s modulacemi QPSK, 16-QAM, 64-QAM i 256-QAM 

(256-Quadrature Amplitude Modulation) a délkou rámce 0,5 ms, 1 ms nebo 2 ms. 

Podporuje frekvenční duplex FDD i HFDD a časový duplex TDD.  

Standard 802.16 byl v roce 2002 upraven standardem 802.16c, který zdvojnásobil 

maximální přenosovou rychlost na 268 Mbit/s. Pro přenos dat využívá pevnou délku 

rámce 1 ms, v downlinku podporuje modulace QPSK a 16-QAM a v uplinku pouze 

modulaci QPSK. 

Tab. 11.1: Maximální přenosové rychlosti 802.16 

Šířka pásma 

[MHz] 

Maximální přenosová rychlost [Mbit/s] 

QPSK 16-QAM 64-QAM 

20 32 64 96 

25 40 80 120 

28 44,8 89,6 134,4 

 

V lednu 2003 byla schválena druhá verze standardu pod označením 802.16a. 

Hlavní změnou je úprava použitého frekvenčního pásma, které se snížilo na rozmezí 

od 2 GHz do 11 GHz, a lze tedy využít i nelicencovaných pásem. Nižší frekvence 

poskytují lepší šíření rádiového signálu, čímž se výrazně zvýší dosah až na 48 km 

při přímé viditelnosti. Použití nižších frekvencí rovněž umožňuje nepřímou viditelnost 

mezi uživatelem a základnovou stanicí s poloměrem buňky 5-8 km. Snižuje se ovšem 

maximální přenosová rychlost, a to na 75 Mbit/s. Standard vychází z 802.16, a využívá 

tedy pro přímou viditelnost přenos dat pomocí jedné nosné a modulace QPSK, 16-QAM 

nebo 64-QAM s možností využít i 256-QAM. Pro nepřímou viditelnost umožňuje 

přenos dat pomocí více nosných neboli ortogonální kmitočtový multiplex OFDM 

s 256 nosnými. V obou těchto případech je metodou mnohonásobného přístupu TDMA. 

Pro sítě s větší šířkou pásma využívá rovněž přenos dat pomocí více nosných založené 

na OFDM nyní ovšem s 2048 nosnými a metodou mnohonásobného přístupu OFDMA. 

Podporuje všechny typy duplexů a asymetrický přenos dat.  

V červnu 2004 byl standard 802.16a upraven standardem 802.16d, který zavedl 

možnost pohybu uživatelské stanice formou nomadicity neboli přenositelnosti 

v neaktivním stavu a novou topologii mesh.  

U všech těchto standardů je vyžadována pevná poloha uživatele, jelikož 

základnové stanice neumožňují handover, odtud označení Fixed WiMAX. V říjnu roku 

2004 byly všechny verze 802.16 nahrazeny jednou společnou verzí pod označením 

802.16-2004. Tento standard tedy zahrnuje standardy 802.16, 802.16a, 802.16c 

a 802.16d.  

Prvním standardem zajišťujícím mobilitu se stal v prosinci 2005 standard 802.16e, 

který umožňuje uživateli pohybovat se rychlostí až 150 km/h, odtud označení Mobile 

WiMAX. Vychází ze standardu 802.16-2004 a využívá buňkové struktury s možností 

handoveru i roamingu mezi operátory. Oproti 802.16a došlo k dalšímu snížení 

použitého frekvenčního pásma na rozmezí od 2GHz do 6 GHz, které zahrnuje jak 

licencovaná, tak nelicencovaná pásma. Podporou mobility se ovšem sníží maximální 
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přenosová rychlost na 25 Mbit/s, stejně tak jako dosah na 4,8 km. Využívá 

mnohonásobný přístup S-OFDMA (Scalable-OFDMA) se 128, 512, 1024 nebo 

2048 nosnými s modulacemi QPSK, 16-QAM a 64-QAM. Využívá hybridní metodu 

automatické žádosti o opakování HARQ a základní varianty techniky více antén. 

Snižuje latenci a podporuje asymetrický přenos dat.  

V roce 2007 vznikl standard 802.16j, ve kterém došlo k rozšíření stávajících 

standardů o reléové stanice. Použitím reléové stanice se zvyšuje nejen pokrytí a kapacita 

sítě, ale i kvalita přenosu. Rovněž je možné je využít pro kooperativní přeposílání 

neboli HARQ s asistencí reléové stanice. 

V roce 2009 byl dokončen zatím poslední standard 802.16m vycházející 

ze standardu 802.16e, se kterým je zpětně kompatibilní. Tento standard splňuje 

podmínky stanovené IMT-Advanced, a v říjnu 2010 se tak zařadil mezi mobilní sítě 

čtvrté generace. Pro nepohybující se uživatele dosahuje rychlosti až 1 Gbit/s 

a pro rychle se pohybující uživatele 100 Mbit/s. Standard 802.16m bývá často 

označován jako WiMAX Release 2 a je konkurentem LTE-Advanced. Využívá 

pokročilé techniky více antén a navíc přináší MU-MIMO s uzavřenou smyčkou. 

V downlinku podporuje techniku MIMO 8x8 a v uplinku MIMO 4x4. Pro přenos dat 

využívá metodu mnohonásobného přístupu OFDMA s modulacemi QPSK, 16-QAM 

a 64-QAM. Rovněž využívá reléové stanice i sdružování nosných, čímž se šířka pásma 

zvýší až na 100 MHz. Pracuje ve frekvenčním pásmu 450 MHz až 3,6 GHz a snižuje 

latenci na 10 ms. Umožňuje rychlost pohybu uživatelské stanice 350 km/h, v dobrých 

podmínkách i 500 km/h a má dosah 100 km. Standard 802.16m může dosahovat 

přenosové rychlosti až 1,5 Gbit/s a jeho komerční spuštění je plánováno na rok 2012. 

Srovnání jednotlivých standardů systému WiMAX je uvedeno v Tab. 11.2. 

Tab. 11.2: Srovnání jednotlivých standardů systému WiMAX 

Standard 802.16 802.16a 802.16e 802.16m 

Rok schválení 2001 2003 2005 2009 

Frekvence [GHz] 10-66 2-11 2-6 0,45-3,6 

Šířka pásma 

[MHz] 

20, 25, 28 (EU) 20, 25, 28 (EU) 

 

1,25, 5, 10, 20 1,25, 5, 10, 20 

Viditelnost Přímá Přímá i nepřímá Přímá i nepřímá Přímá i nepřímá 

Přístupová 

technika 

SC SC, OFDM, 

OFDMA 

S-OFDMA OFDMA 

Modulace QPSK, 

16-QAM, 

64-QAM, 

256-QAM 

QPSK, 

16-QAM, 

64-QAM, 

256-QAM 

QPSK, 

16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 

16-QAM, 

64-QAM 

Max. přenosová 

rychlost [Mbit/s] 

134 75 25 1500 

Max. rychlost 

pohybu 

uživatelské 

stanice [km/h] 

Fixní Fixní, 

nomadické 

150 500 

Max. velikost 

buňky [km] 

5 48 4,8 100 
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11.2 Služby a kvalita služeb v systému WiMAX 

Systém WiMAX využívá centralizované řízení, a umožňuje tak lépe využít dostupnou 

přenosovou kapacitu. Řízení obstarává základnová stanice, která může své rádiové 

zdroje rozdělit mezi jednotlivé uživatele, buď podle aktuální situace nebo podle 

stanovené kvality služeb QoS. Základnová stanice tedy uživatelům přiděluje frekvenční 

pásma pro režim FDD nebo časové intervaly pro režim TDD. Je-li využit režim TDD, 

může základnová stanice dynamicky měnit počet slotů v rámci pro jednotlivé směry 

přenosu, a tím optimálně rozdělit dostupnou přenosovou kapacitu mezi downlink 

a uplink. Pro režim FDD základnová stanice rozděluje frekvenční kanály, které má 

v rámci buňky k dispozici, přičemž jeden frekvenční kanál lze rozdělit i mezi několik 

uživatelů.  

Jak již bylo zmíněno, přidělování dostupných rádiových zdrojů provádí základnová 

stanice v závislosti na zvolené kvalitě služeb QoS. Jednotlivé třídy služeb jsou uvedeny 

v Tab. 11.3. Třída UGS (Unsolicited Grant Service) se využívá pro služby s konstantní 

bitovou rychlostí, třída rtPS (Real Time Polling Service) pro služby v reálném čase 

s proměnou bitovou rychlostí, třída nrtPS (Non Real Time Polling Service) pro služby, 

které nevyžadují zpracování v reálném čase s proměnnou bitovou rychlostí a třída BE 

(Best Effort) pro služby bez garantované kvality. Na kvalitě služeb se uživatelská 

stanice dohodne se základnovou stanicí při navazování spojení, kdy je podle třídy QoS 

vyhrazena přenosová kapacita a stanovena priorita obsluhy uživatelské stanice. 

Pro 802.16e je navíc přidána třída ertPS (Extended Real Time Polling Service), která se 

využívá pro služby s proměnnou bitovou rychlostí.  

Tab. 11.3: Třídy QoS systému WiMAX 

Třída QoS Přenosová 

kapacita 

Obsluha MS 

základnovou stanicí 

Použití 

UGS Vyhrazena Pravidelně VoIP 

ertPS Nevyhrazena Pravidelně VoIP s potlačením ticha 

rtPS Nevyhrazena  Pravidelně Streaming 

nrtPS Nevyhrazena Nepravidelně FTP 

BE Nevyhrazena Neobsluhována HTTP 

11.3 Rámcová struktura pro režim TDD v systému WiMAX 

Stejně jako v systému LTE, tak i v systému WiMAX je nejmenším prvkem OFDM 

symbol, která se skládá z užitečných dat a cyklického prefixu. Cyklický prefix, 

využívající se k eliminaci ISI a ICI, má délku 11,4 μs, čímž eliminuje odražené signály 

až o 8,2 km delší než přímý signál. Užitečná data mají délku 91,4 μs, z čehož vyplývá 

délka trvání jednoho OFDM symbolu 102,9 μs.  

Data jsou přenášena v rámcích o délce 5 ms, přičemž každý rámec se skládá 

ze dvou subrámců, jeden pro downlink, druhý pro uplink (Obr. 11.1). Subrámec 

pro downlink obsahuje preambuli pro zajištění časové a frekvenční synchronizace 

a měření parametrů přenosového kanálu, FCH (Frame Control Header) neboli hlavičku 

rámce, která obsahuje informace o přenášených datech a DL MAP (Downlink Media 
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Access Protocol) a UL MAP (Uplink Media Access Protocol), které slouží k přidělení 

datových bloků uživatelům v daném rámci. Dále jsou vysílány řídící informace 

UCD/DCD (Uplink Channel Descriptor/Downlink Channel Descriptor), jako např. typ 

použité modulace, druh a rychlost kódování atd. Následuje přenos uživatelských dat 

rozdělených do sedmi datových bloků, přičemž každý blok má pevně stanovený počet 

subnosných a časový interval v rámci celého subrámce. Mezi jednotlivými subrámci je 

vládán interval TTG (Transmit/receive Transition Gap), které slouží k přepnutí mezi 

downlinkem a uplinkem. Subrámec pro uplink obsahuje kanál Ranging, který umožňuje 

přidělovat uživatelům rádiové zdroje a vstup nových uživatelů do sítě, kanál ACK-CH 

(Acknowledgement Channel), který se využívá pro přenos zpráv HARQ a kanál zpětné 

vazby CQICH (Channel Quality Indicator Channel), kterým uživatelská stanice zasílá 

základnové stanici informace o stavu rádiového kanálu. Dále jsou přenášena uživatelská 

data rozdělená do pěti datových bloků. Na konci rámce je vkládán interval RTG 

(Receive/transmit Transition Gap), umožňující přepnutí mezi uplinkem a downlinkem.  

RTGSubrámec pro downlink Subrámec pro uplinkTTG

Pream

bule

DL 

MAP

FCH

UL 
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DL 1
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ACK-
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Obr. 11.1: Rámcová struktura TDD systému WiMAX 

Rámcová struktura pro režim FDD se liší pouze ve vynechání intervalů TTG 

a RTG, které nejsou nutné, jelikož jednotlivé směry přenosu jsou odděleny frekvenčně.  

11.4 Architektura systému WiMAX 

Architektura systému WiMAX se skládá ze dvou hlavních částí, a to rádiové přístupové 

sítě ASN (Access Service Network), která slouží ke komunikaci uživatelů se systémem 

a jádra sítě CSN (Connectivity Service Network). Celý systém je založen na protokolu 

IP, stejně tak jako poskytované služby. Mobilní stanice je opět samostatnou součástí 

systému a využívá označení uživatelská stanice SS (Subscriber Station).  
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Obr. 11.2: Architektura systému WiMAX 

SS (Subscriber Station) – uživatelská stanice 

BS (Base Station) – základnová stanice 

ASN-GW (Access Service Network-Gateway) – brána rádiové přístupové sítě 

CSN-GW (Connectivity Service Network-Gateway) – brána jádra sítě 

MIP-HA (Mobil IP-Home Agent) 

AAA (Authentication, Authorization and Accounting) – server odpovídající 

za autentifikaci, autorizaci a účtování 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – server přidělující IP adresy 

HSS (Home Subscriber Server) – domácí uživatelský server 

PRCF (Policy and Charging Rules Function) 

R1, R3, R3-AAA, R3-DHCP, R3-MIP, R4, R5, R5-AAA, R6, R8 – rozhraní 

11.4.1 ASN 

Rádiová přístupová síť ASN poskytuje uživatelům přístup ke službám, které nabízí 

jádro sítě CSN. Obsahuje několik základnových stanic BS (Base Station) a bran 

ASN-GW (ASN-Gateway). Základnové stanice zajišťují rádiové zdroje, pokrytí ASN 

rádiovým signálem, přidělování jednotlivých rádiových kanálů podle požadované 

kvality QoS a stanovených priorit. Rovněž se podílí na handoveru, k čemuž využívají 

vzájemné propojení rozhraním R8. Brány ASN-GW slouží k propojení rádiové 

přístupové sítě a jádra sítě. Zajišťují mobilitu uživatelů a funkce security managementu, 

stejně tak jako odpovídají za optimální využití přiděleného spektra. Podporují využití 

lokalizovaných služeb a služeb MBMS.  
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11.4.2 CSN 

Jádro sítě CSN se skládá z brány CSN-GW (CSN-Gateway), která je přes rozhraní R3 

propojena s bránou ASN-GW, a tvoří tak vstupní část celého CSN. Přenos a zpracování 

dat zajišťuje MIP-HA (Mobil IP-Home Agent), který může spojen i s externími sítěmi 

(Internet, PDN spojení). Server AAA (Authentication, Authorization and Accounting) 

odpovídá za ověření totožnosti uživatele, služeb, kterých má k dispozici a jejich 

vyúčtování. Obsahuje také databázi uživatelských profilů HSS a funkce kontroly kvality 

služeb a vyúčtování PCRF. Dalším prvek je DHCP server, který přiděluje uživatelským 

stanicím IP adresy. Jádro sítě může být propojeno přes rozhraní R5 i s dalšími CSN, 

přičemž systém WiMAX podporuje roaming nejen s ostatním mobilními sítěmi, ale 

i sítěmi pevnými. Jádro sítě CSN může být buď domovské Home CSN nebo 

návštěvnické Visited CSN. 

11.5 Security Management v systému WiMAX 

Pro zajištění bezpečnosti využívá systém WiMAX šifrování dat a ověření totožnosti 

uživatele. Základem je protokol PKM (Privacy Key Management), který slouží 

k synchronizaci klíčů mezi základnovou a uživatelskou stanicí. Všechna užitečná data 

jsou při přenosu zabezpečena šifrovacím klíčem TEK (Traffic Encryption Key) o délce 

64 nebo 128 bitů. Pro zabezpečení dat se využívá symetrické šifrování, které je výhodné 

pro svou rychlost, ovšem obě komunikující strany musí mít stejné klíče. Pro ověření 

totožnosti se využívá asymetrické šifrování, kdy je klíč pro ověření totožnosti 

zašifrován veřejným klíčem.  

V systému WiMAX se ověřuje totožnost pouze uživatelské stanice, a hrozí tak 

nebezpečí zneužití od falešných základnových stanic. K ověření totožnosti se používá 

digitální certifikát X.509, který se skládá z veřejného klíče RSA (Rivest Shamir and 

Adleman) a MAC adresy uživatelské stanice. Padělání certifikátů je velmi obtížné, 

a proto zajišťují dostatečnou ochranu proti zneužití. Základnová stanice po ověření 

totožnosti zašle uživateli autorizační klíč AK (Authorization Key) zašifrovaný veřejným 

klíčem a zároveň mu povolí přístup k službám, na které má nárok. Uživatelská stanice 

musí svou totožnost prokazovat v pravidelných intervalech, jelikož šifrovací klíče TEK 

mají omezenou dobu platnosti, a proto se musí neustále obnovovat. Uživatelská stanice 

zasílá digitální certifikát a identifikátor spojení CID (Connection Identifier) přidělený 

základnovou stanicí při prvním ověření. Základnová stanice ověří totožnost uživatelské 

stanice, vygeneruje nový autorizační klíč, který zašifruje veřejným klíčem a stanoví 

dobu jeho platnosti. Jednotlivé klíče se svou platností překrývají, aby nedocházelo 

k přerušení spojení v době opakované autorizace. 802.16e doplňuje zabezpečení pomocí 

protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol), který umožňuje identifikaci 

uživatele i pomocí SIM karty.  
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11.6 Přístupová technika v systému WiMAX 

Systém WiMAX využívá jak v downlinku, tak v uplinku přístup S-OFDMA, tedy 

přístup OFDMA (popsaný v 8.6.1) rozšířený o možnost měnit šířku pásma rádiového 

kanálu od 1,25 MHz do 20 MHz. Změna šířky pásma je realizovaná změnou velikosti 

FFT/IFFT transformace. Počet subnosných se liší podle dostupné šířky pásma v rozmezí 

128 až 2048, přičemž odstup mezi jednotlivými subnosnými je 10,94 kHz. Přidělování 

subnosných není náhodné ale tzv. distribuované neboli subnosné každého z uživatelů 

jsou rozptýleny v celém pásmu OFDM. Distribuované mapování zvyšuje odolnost proti 

frekvenčně selektivním únikům, ovšem zvyšuje se tím i náročnost na frekvenční 

synchronizaci. Jelikož je S-OFDMA založeno na OFDM, které se vyznačuje vysokou 

hodnotou PAPR, dochází při použití v uplinku k velkým výkonovým ztrátám, a tím 

i snižování životnosti baterie. Vstupní data jsou proto nejprve náhodně rozdělena 

a až poté přiváděna do modulátoru OFDM.  

11.7 Handover v systému WiMAX 

Systém WiMAX využívá tvrdý handover, kdy je uživatelská stanice spojena vždy pouze 

s jednou základnovou stanicí a při handoveru dochází ke krátkému přerušení spojení. 

Mobilní WiMAX navíc podporuje dva druhy měkkého handoveru, a to až do rychlosti 

160 km/h. Při měkkém handoveru je uživatelská stanice spojena s více základnovými 

stanicemi a v závislosti na pohybu uživatele v síti se některá spojení postupně ruší a jiná 

navazují, čímž nevzniká žádný výpadek spojení. Seznam všech základnových stanic 

zapojených do handoveru je uložen jak v dané uživatelské stanici, tak i v jednotlivých 

BS. Tento způsob měkkého handoveru se nazývá MDHO (Macro Diversity Handover). 

Druhým způsobem je FBSS (Fast Base Station Switching), který stejným způsobem 

monitoruje okolní základnové stanice a sestavuje jejich seznam, ovšem navíc definuje 

jednu hlavní Anchor BS. Anchor BS jako jediná komunikuje s uživatelskou stanicí, 

zajišťuje její registraci, synchronizaci, měření, přenos dat i řídících informací. V případě 

handoveru na jinou základnovou stanici se z ní stává Anchor BS, přičemž tato změna 

může nastat každý rámec, odtud označení rychlé přepínání základnových stanic. Měkký 

handover je v systému volitelný.  

11.8 WiMAX v České republice 

Testování systému WiMAX v ČR začalo v únoru 2005 a pro dobré výsledky byl již 

v dubnu spuštěn komerční provoz. Využívá se licencované pásmo 3,5 GHz, které 

poskytuje 20 kanálů a zařízení od společnosti Alvarion. Zpočátku systém WiMAX 

využívali převážně firemní zákazníci, jelikož cena uživatelského zařízení se pohybovala 

řádově v desítkách tisíc korun. Ačkoliv je celosvětově využíván především časový 

duplex TDD, v České republice došlo ze strany ČTÚ k omezení na využití systému 

WiMAX pouze v duplexním režimu FDD, který neumožňuje asymetrický přenos. Navíc 

byl omezen maximální dosah základnové stanice na 15 km, čímž je ale zajištěna vyšší 

přenosová rychlost. V současné době nabízí mobilní WiMAX společnost T-Mobile 

ve všech větších městech s přenosovou rychlostí 5 Mbit/s pro oba směry.  
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11.9 Parametry systému WiMAX 

Tab. 11.4: Parametry systému WiMAX 

Parametry Wimax 802.16e 

Šířka pásma 1,25; 2,5; 5; 10; 20 MHz 

Přenosová rychlost v downlinku 25 Mbit/s 

Přenosová rychlost v uplinku 12,5 Mbit/s 

Latence 10 ms  

Spektrální účinnost 5 bit/s/Hz 

Režimy FDD, HFDD, TDD 

Modulace  QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

Přístupová technika v downlinku S-OFDMA 

Přístupová technika v uplinku S-OFDMA 

Max. velikost buňky 5 km 

Max. rychlost pohybu UE 120 km/h 

Délka rámce 5 ms 

Délka užitečných dat 91,4 µs 

Délka cyklického prefixu 11,4 µs 

Délka OFDM symbolu 102,9 µs 

Odstup subnosných 10,94 kHz 

Počet OFDM symbolů v rámci 48 (44 datových) 

Počet subnosných  128, 256, 512, 1024, 2048 

Přidělování subnosných Distribuované 

Kódování FEC Konvoluční s R = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 

Turbo kódy s R = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 
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12 HAPS 

V současné době neustále narůstá počet uživatelů a spolu s tím i jejich nároky 

na poskytované služby. Rozšířením pozemní komunikace dochází ke zvyšování počtu 

základnových stanic, což má výrazný dopad na životní prostředí. Druhou možností je 

rozšíření satelitní komunikace, která je ovšem finančně náročná, jelikož cena samotných 

družic se pohybuje řádově v miliardách korun a náklady na jejich vypuštění jsou rovněž 

velmi vysoké. Jakýsi kompromis tvoří systém HAPS (High Altitude Platforms), který 

nabízí široké spektrum služeb pomocí speciálních platforem umístěných ve výšce 

3-22 km nad zemí (Obr. 12.1). Platformou může být stratosférický balón nebo 

vzducholoď, stejně tak jako speciální bezpilotní letadlo a jedna takováto platforma je 

schopna pokrýt území až 1000 km v průměru. V porovnání se satelitními systémy 

nevyžadují žádnou nosnou raketu ani konstelaci, jelikož mohou pracovat i samostatně 

a v případě poruchy se jednoduše vrátí zpátky na zem, čímž je lze opakovaně použít 

a výrazně tím snížit náklady. Oproti pozemním systémům nevyžadují složitou 

infrastrukturu, jednou platformou lze pokrýt mnohonásobně větší území, a jelikož se 

signál šíří volným prostorem nedochází k žádným odrazům od překážek. Systém HAPS 

umožňuje využít současnou pozemní infrastrukturu, přičemž jedinou změnou jsou 

použité antény. Je vyvíjen flexibilně, takže umožňuje implementaci různých druhů 

technologií, podporuje systémy 3GPP, WiMAX i WiFi. Ačkoliv je tato technologie již 

nějakou dobu testována a dosahuje dobrých výsledků, v současné době není nikde 

ve světě reálně v provozu.  

 

Obr. 12.1: Systém HAPS (převzato z [2]) 
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Nejen v Evropě, ale i ve světě se stále nachází mnoho míst, kde uživatelé nemají 

přístup k širokopásmovým službám. Systém HAPS je proto výhodné využít v místech, 

které jsou pro kabelové sítě příliš vzdálené a pro bezdrátové sítě příliš málo osídlené, 

tedy v místech kde by se pozemní infrastrukturu nevyplatila budovat. Původně byl 

systém HAPS navržen pro telefonní hovory v přetížených oblastech, jelikož jedna 

platforma umožňuje současně obsloužit stovky tisíc hovorů. Až kolem roku 2006 se 

začal vývoj ubírat směrem k přenosu širokopásmových služeb. Lze jej využít 

pro vysokorychlostní přenos dat, digitální rozhlasové a televizní vysílání, ale také 

pro zajištění ostatních služeb jako např. dálkové snímání parametrů z čidel, 

monitorování dopravní situace a počasí. Současně s WLAN systémy slouží 

např. pro zabezpečení pokrytí v rychlovlacích. Nabízí symetrické i asymetrické přenosy 

s rychlostí až 120 Mbit/s. Signál je přenášen bezdrátově pomocí rádiových 

milimetrových vln a pro spojení mezi jednotlivými platformami se využívají bezdrátové 

optické spoje, které vyžadují přímou viditelnost, s vlnovou délkou 1550 nm. Pro přenos 

signálu byla zvolena technologie 802.11b a 802.16 s přenosem dat pomocí jedné nosné 

(rychlovlaky), nevyžadují totiž žádné velké změny terminálů. Později bude využíváno 

systémů LTE a především IMT-Advanced. Využívají se speciální směrové antény, které 

mohou rozdělit svůj výkon podle hustoty provozu v dané oblasti. Jednotlivé platformy 

HAPS lze nasadit i krátkodobě, kdy dojde k velkému nárůstu uživatelů například 

na sportovních nebo společenských akcích jako jsou olympiády nebo veletrhy, stejně 

tak jako v případě živelných katastrof, kdy dojde ke zničení současné infrastruktury 

(zemětřesení, tornáda).  

Platformy jsou umístěny stacionárně ve výšce cca 20 km nad zemí nad určitým 

místem. Vzhledem k povětrnostním podmínkám ve stratosféře, kde mohou větry 

dosahovat až 55 m/s nejsou zcela nehybné, ale maximální vychýlení nepřesáhne 1,5 km. 

Průměr pokrytí jedné platformy HAPS závisí na elevačním úhlu uživatele a dané 

uživatelské stanice. Při úhlu 90° je uživatel přímo pod platformou, zatímco při úhlu 0° 

se pohybuje na hranici dosahu, který je stanoven na 1033 km. Jedna platforma tak může 

nahradit tisíce pozemních základnových stanic. 

Platformy mají omezenou nosnost, musí být odolné proti nízkému tlaku, přehřívání 

i mrznutí a musí mít rovnoměrně rozloženou zátěž. Všechny použité materiály musí být 

lehké, odolné proti záření v daných nadmořských výškách a zejména vzducholodě musí 

být z neprodyšného materiálu. Motory musí být dostatečně silné, aby odolaly silným 

větrům a udržely tak stanice na místě. Z hlediska ochrany životního prostředí se 

využívají solární panely, které zajišťují jediný zdroj energie. Za denní dobu musí být 

naakumulováno dostatečné množství energie, přičemž malá část jde na pohon samotné 

platformy a velká část na napájení technického vybavení. Během noci je napájení 

zajištěno z lithiových baterií nebo neznečisťujících palivových článků. Součástí 

platforem může být také reléová stanice, přehledový radar, povětrnostní radar nebo 

různé druhy senzorů. Velkou výhodou je vlastní pohon, čímž se mohou platformy podle 

potřeby pohybovat po celém světě, ale také se mohou vrátit na zem k pravidelným 

údržbám a aktualizacím a být znovu použity.  

Platformy HAPS se dělí na dva druhy, a to stratosférické balóny a vzducholodě 

ve výšce 3-22 km a speciální letadla ve výšce 16-19 km, což je dvojnásobná výška 

oproti běžnému leteckému provozu, čímž nepředstavují žádné nebezpečí kolize (Obr. 

12.2). Pro stratosférické vzducholodě se zpočátku uvažovalo o využití iontových 

motorů, ale později se kombinace odlehčených vrtulí a elektromotorů ukázala jako 
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výhodnější. Navíc plášť vzducholodě poskytuje dostatečnou plochu na umístění 

solárních panelů, které elektromotorům dodávají energii. Vzducholodě dosahují délky 

stovek metrů, jsou plněné heliem a jejich nosnost může být až 700 kg. Cena jedné 

vzducholodi se pohybuje kolem 800 mil. korun, ovšem na pokrytí České republiky by 

stačila jedna a na pokrytí celé Evropy přibližně dvacet, což by mělo velmi pozitivní 

dopad i na životní prostředí. Předpokládaná přenosová rychlost je 10 Mbit/s 

v downlinku a 2 Mbit/s v uplinku. Pokryjí území až tisíc kilometrů a mohou 

ve stratosféře zůstat po dobu až pěti let, a to ve srovnání s jinými alternativními způsoby 

za zlomek ceny. Bezpilotní letedla UAV (Unmanned Aerial Vehicle) jsou rovněž 

napájena solárními články, které mají umístěné na křídlech a jsou schopny nepřetržitého 

letu po dobu až šesti měsíců. Předpokládaná přenosová rychlost je 1-5 Mbit/s. 

Příkladem je Heliplat (Helios Platform), což je bezpilotní letadlo poháněné sluneční 

energií s nosností 100 kg. Využívá základnové stanice GSM a UMTS pro zajištění 

telefonních služeb ve venkovských oblastech s nízkou hustotou osídlení. Má velký 

dosah a zvyšuje i kapacitu sítě. Může být využit v případě přírodních katastrof, jelikož 

jej lze snadno přemístit.  

 

Obr. 12.2: Příklady platforem systému HAPS (převzato z [3]) 

V rámci Evropy mají největší zásluhu na vývoji systému HAPS dvě organizace, 

a to Evropská vesmírná agentura ESA (European Space Agency) a Evropská komice 

EC (European Commission). ESA byla jednou z prvních organizací, která vývoj 

v Evropě podpořila a mezi jejíž výzkumy patří HALE (High Altitude Long Endurance) 

a STRATOS (Stratospheric Platforms). EC financovala projekty k rozvoji a uvedení 
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systému HAPS do praxe, rovněž podporuje strategické studie související s budoucností 

tohoto systému tzv. rámcové studie FP (Framework Programmes). EC financovala 

např. výzkum HeliNet (Network of Stratospheric Platforms for Traffic Monitoring 

Environmental Surveillance and Broadband Services) a CAPANINA (Communications 

from Aerial Platform Networks delivering Broadband Communications for All), stejně 

tak jako podpořila HAPCOS (High Altitude Platforms for Communications and Other 

Services) a další studie zahrnující bezpočetnost a provoz bezpilotních letadel pro různé 

druhy aplikací. EC podporuje i stratosférické mise jako např. UAVNET (Unmanned Air 

Vehicles Network), CAPECON (Civil UAV Application and Economic Effectiveness 

of Potential Configuration Solutions) a USICO (UAV Safety Issues for Civil 

Operations).  
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13 SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ A TECHNOLOGIÍ 

Tab. 13.1: Srovnání systémů GSM a UMTS 

Parametry GSM 900 GSM 1800 UMTS FDD UMTS TDD 

Frekvenční 

pásmo UL [MHz] 

890-915 1710-1785 1920-1980 1900-1920 

2010-2025 

Frekvenční 

pásmo DL [MHz] 

935-960 1805-1880 2110-2170 

Šířka pásma 

[MHz] 

25 75 60 20; 15 

Odstup 

duplexního páru 

[MHz] 

45 95 190 - 

Šířka pásma 

rádiového kanálu 

[MHz] 

0,2 0,2 5 5 

Počet rádiových 

kanálů 

124 374 12 4; 3 

Maximální 

přenosová 

rychlost [kbit/s] 

270,833 270,833 384 2 000 

Spektrální 

účinnost 

[bit/s/Hz] 

0,52 0,52 1,3 1,3 

Mnohonásobný 

přístup 

FDMA/TDMA FDMA/TDMA FDMA/TDMA

/CDMA 

FDMA/TDMA

/CDMA 

Handover Tvrdý Tvrdý Měkký, měkčí, 

tvrdý, 

mezisystémový 

Tvrdý 

Zdrojové 

kódování 

RPE-LTP RPE-LTP AMR AMR 

Kanálové 

kódování 

Konvoluční, 

R=1/2, K=5 

Konvoluční, 

R=1/2, K=5 

OVSF,  

SF=(4-512) 

OVSF,  

SF=(1-16) 

Druh modulace GMSK GMSK QPSK, 

OCQPSK 

QPSK, 

OCQPSK 

Délka rámce [ms] 4,616 4,616 10 10 

Počet timeslotů 

v rámci 

8 8 15 15 

Doba trvání 

timeslotu [ms] 

0,577 0,577 0,667 0,667 

Max. velikost 

buňky [km] 

35 35 35 8 

Max. rychlost 

pohybu MS 

[km/h] 

250 250 500 500 
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Tab. 13.2: Srovnání jednotlivých technologií 

Technologie HSCSD GPRS EDGE HSDPA HSUPA HSPA+ 

CS / PS CS PS PS PS PS PS 

Modulace GMSK GMSK GMSK, 

8-PSK 

QPSK,  

16-QAM 

QPSK QPSK, 

16-QAM, 

64-QAM 

Rychlost na jeden 

timeslot [kbit/s] 

14,4 21,4 59,2 960 384 1866,7 

Max. přenosová 

rychlost [kbit/s] 

115,2 171,2 473,6 14 400 5 760 28 000 

 

Tab. 13.3: Srovnání systémů LTE a WiMAX 

Parametry LTE WiMAX 802.16e 

Šířka pásma [MHz] 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 1,25; 2,5; 5; 10; 20 

Přenosová rychlost downlink [Mbit/s] 326,4 25 

Přenosová rychlost uplink [Mbit/s] 86,4 12,5 

Latence [ms] 10 10 

Spektrální účinnost [bit/s/Hz] 5 5 

Režimy FDD, HFDD, TDD FDD, HFDD, TDD 

Modulace  QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

Přístupová technika v downlinku OFDMA S-OFDMA 

Přístupová technika v uplinku SC-FDMA S-OFDMA 

Max. velikost buňky [km] 100 5 

Max. rychlost pohybu UE [km/h] 500 120 

Délka rámce [ms] 10 5 

Délka užitečných dat [µs] 66,67 91,4 

Délka cyklického prefixu [µs] 4,69/16,67 11,4 

Délka OFDM symbolu [µs] 71,36/83,33 102,9 

Odstup subnosných [kHz] 15 10,94 

Počet subnosných 72, 144, 300, 600, 900, 

1200 

128, 256, 512, 1024, 

2048 

Přidělování subnosných Lokalizované Distribuované 

Kódování FEC Konvoluční s R = 1/3 

Turbo kódy s R = 1/3 

Konvoluční s R = 1/2, 

2/3, 3/4, 5/6  

Turbo kódy s R = 1/2, 

2/3, 3/4, 5/6 
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14 ZÁVĚR 

Systém GSM je založen na principu přepojování okruhů a úplným začátkem v přenosu 

dat bylo CSD se základní rychlostí 9,6 kbit/s. Oslabení zabezpečení při přenosu 

rádiovým kanálem umožnilo tuto rychlost zvýšit na 14,4 kbit/s. HSCSD vzniklo 

sloučením více timeslotů, čímž může dosahovat přenosová rychlost až 115,2 kbit/s 

při využití všech 8 timeslotů. Poté se přešlo na paketový přenos dat, tedy technologii 

GPRS, čímž rychlost na jeden timeslot vzrostla na 21,4 kbit/s a maximální přenosová 

rychlost na 171,2 kbit/s. Poslední úpravou bylo přidání modulace 8-PSK, a tím vznik 

technologie EDGE s přenosovou rychlostí na jeden timeslot 59,2 kbit/s. Teoretické 

maximum systému GSM je tak stanoveno na 473,6 kbit/s. V rámci EDGE došlo 

i ke zvýšení rychlosti již stávajících technologií. HSCSD se povýšilo na ECSD 

s rychlostí na jeden timeslot 38,4 kbit/s a GPRS na EGPRS s rychlostí 59,2 kbit/s. 

Z hlediska uživatele jsou přenosové rychlosti přibližně poloviční, protože poskytovatelé 

přidělují maximálně 4 timesloty. Další snížení rychlosti může nastat při zhoršených 

podmínkách příjmu, jako např. špatném počasí. 

Dále následoval přechod na systémy třetí generace, a tím i několikanásobné 

zvýšení přenosové rychlosti. V Evropě se jedná o systém UMTS, který je založen 

na osvědčených principech systému GSM, ze kterého vychází. Hlavní změnou je použití 

jiné přístupové metody, a to metody s kódovým dělením CDMA. Původně stanovená 

přenosová rychlost 2 Mbit/s, definovaná podmínkou na systémy třetí generace podle 

IMT-2000, ovšem v praxi nepřekročila hranici 384 kbit/s. I toto bylo jedním z důvodů, 

proč se systém UMTS z počátku příliš neujal a uživatelé raději dávali přednost stále 

spolehlivému GSM. Následně se vývoje systému UMTS ujalo sdružení 3GPP, které 

rozdělilo potřebné úpravy do jednotlivých releasů. Prvním úkolem bylo odstranění 

přenosů na bázi přepojování okruhů čili vytvoření zcela paketové sítě založené 

na protokolu IP. Byla zavedena doména IMS, která měla za úkol nahradit dvě stávající 

domény a umožnit implementaci multimediálních služeb. Technologie HSDPA 

zrychlila přenosovou rychlost v downlinku až na 14,4 Mbit/s použitím nových 

přenosových kanálů, adaptivní modulace a kódování, metody HARQ či zkrácením doby 

přenosu. Stejné principy byly následně implementovány i v uplinku technologií 

HSUPA, čímž se zvýšila přenosová rychlost na 5,76 Mbit/s. Spojením obou těchto 

technologií vzniklo HSPA+, které přidáním vícestavových modulací, postupným 

vylepšováním techniky MIMO, zavedením Dual Carrier a Dual Band a následně i Multi 

Carrier zvýšilo přenosovou rychlost až na 672 Mbit/s v downlinku a 70 Mbit/s 

v uplinku. V rámci 3GPP došlo rovněž k vylepšení technologie EDGE s přenosovou 

rychlostí 59,2 kbit/s na jeden timeslot, která se rozšířila na E-EDGE s přenosovou 

rychlostí 118,4 kbit/s na jeden timeslot použitím dvou nosných pro downlink, využitím 

vícestavových modulací, podporou vyšší symbolové rychlosti a turbo kódů. Dalšími 

systémy spadajícími do třetí generace jsou systémy LTE a WiMAX. Používají 

přístupovou metodu OFDMA založenou na OFDM a stejně jako předchozí systémy 

podporují režim FDD i TDD. Systém LTE dosahuje při použití modulace 64-QAM 

s technikou MIMO 4x4 maximální přenosové rychlosti 326,4 Mbit/s v downlinku 

a 86,4 Mbit/s v uplinku. Systém WiMAX má několik specifikací, přičemž Fixed 

WiMAX dosahuje maximální přenosové rychlosti 268 Mbit/a Mobile WiMAX 

25 Mbit/s.  
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V rámci IMT-Advanced byly schváleny dva systémy čtvrté generace, a to 

LTE-Advanced s maximální přenosovou rychlostí 1,2 Gbit/s v downlinku a 0,6 Gbit/s 

v ulinku a WiMAX 802.16m s maximální přenosovou rychlostí 1,5 Gbit/s v downlinku 

a 0,5 Gbit/s v uplinku. Posledním systémem je HAPS, který bude využívat některou 

z výše uvedených technologií.  
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

16-QAM Sixteen-Quadrature Amplitude Modulation, šestnáctistavová kvadraturní  

amplitudová modulace 

1G první generace 

256-QAM 256-Quadrature Amplitude Modulation, 256 stavová kvadraturní amplitudová 

modulace 

2G druhá generace 

32-QAM 32-Quadrature Amplitude Modulation, 32 stavová kvadraturní amplitudová  

modulace 

3G třetí generace 

3GPP  3rd Generation Partnership Project 

4G  čtvrtá generace 

64-QAM 64-Quadrature Amplitude Modulation, 64 stavová kvadraturní amplitudová 

modulace 

8-PSK  Eight-Phase Shift Keying, osmistavová modulace s fázovým klíčováním 

A/D  Analog to Digital Converter, analogově-digitální převodník 

A3  Authentication Algorithm A3, algoritmus pro ověření totožnosti účastníka 

A5  Encryption Algorithm A5, algoritmus pro šifrování a dešifrování dat 

A8 Ciphering Key Generating Algorithm A8, algoritmus pro generování  

šifrovacího klíče 

AAA Authentication, Authorization and Accounting, server odpovídající  

za autentifikaci, autorizace a účtování 

AAL  ATM Adaptation Layer, adaptační vrstva 

ACK  Acknowledge, kladná odpověď při ARQ 

ACK-CH Acknowledgement Channel, kanál pro přenos HARQ zpráv v systému WiMAX 

ADC  Administrative Centre, administrativní centrum 

ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line 

AF  Applications Function  

AIPN  All IP Networks 

AK  Authorization Key, autorizační klíč 

AMC  Adaptive Modulation Coding, adaptivní modulace a kódování 

AMPS  Advanced Mobile Phone System 

AMR  Adaptive Multi Rate, adaptivní kódování řeči  

ARIB  Association of Radio Industry and Businesses 

ARPA Advanced Research Projects Agency, agentura ministerstva obrany USA  

pro výzkumné projekty 

ARPANET Advanced Research Projects Agency Network, první počítačová síť 

ARQ  Automatic Retransmission Query, automatická žádost o opakování přenosu 

AS  Application Server, aplikační server  

ASN  Access Service Network, rádiová přístupová síť  

ASN-GW ASN-Gateway, brána rádiové přístupové sítě 

ATM  Asynchronous Transfer Mode, asynchronní přenosový mód 

AuC  Authentication Centre, centrum autentičnosti 

BE  Best Effort, třída QoS v systému WiMAX 

BER  Bit Error Rate, bitová chybovost 

BITNET Because It‘s Time Network, univerzitní síť v USA 
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BG  Border Gateway, brána pro komunikaci s dalšími sítěmi GPRS 

BGCF Breakout Gateway Control Function, brána pro bezpečné propojení s dalšími  

sítěmi 

BM-SC  Broadcast Multicast-Service Centre, centrum MBMS  

BS  Base Station, základnová stanice 

BSC  Base Station Controller, základnová řídící jednotka 

BSS  Base Station Subsystem, subsystém základnových stanic 

BTS  Base Transceiver Station, základnová rádiová stanice 

C-Netz  Cellular Network 

CAPANINA Communications from Aerial Platform Networks delivering Broadband 

Communications for All 

CAPECON Civil UAV Application and Economic Effectiveness of Potential Configuration 

Solutions 

CBS Cell Broadcast Service, předchůdce MBMS 

CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications, mezinárodní 

poradní výbor pro rádiové komunikace 

CDMA Code Division Multiple Access, mnohonásobný přístup s kódovým dělením 

CEPT Conférence des Administrations Européennnes des Poste set  

Telecommunications, European Conference of Postal and  

Telecommunications Administrations, Evropská komise pro pošty 

a telekomunikace 

CG  Charging Gateway, brána pro zúčtování dat v síti GPRS 

CID  Connection Identifier, identifikátor spojení 

CK  Ciphering Key, šifrovací klíč 

CN  Core Network, páteřní síť 

CoMP  Coordinated Multi-Point 

CP  Cyclic Prefix, cyklický prefix 

CPC  Continuous Packet Connectivity 

CQI  Channel Quality Indication, indikátor kvality kanálu 

CQICH  Channel Quality Indicator Channel, kanál pro přenos CQI v systému WiMAX 

CRC  Cyclic Redundancy Code, kontrolní součet (funkce pro detekci chyb) 

CRNC  Controlling RNC, kontrolní RNC 

CS  Coding Scheme, kódovací schéma, Circuit Switching, přepojování okruhů 

CSCF  Call Session Control Function 

CSD  Circuit Switched Data 

CSN  Connectivity Service Network, jádro sítě 

CSN-GW CSN-Gateway, brána jádra sítě 

CSoHSPA CS over HSPA, přenos hlasu v sítích HSPA 

CWTS  China Wireless Telecommunication Standard group 

ČTÚ  Český telekomunikační úřad 

D-AMPS Digital Advanced Mobile Phone System 

D/A  Digital to Analog Converter, digitálně-analogový převodník 

DB  Dual Band, dvoupásmový přenos 

DC-HSPDA Dual Carrier-HSDPA 

DC-HSUDA Dual Carrier-HSUPA 

DCD Downlink Channel Descriptor, kanál pro přenos řídících informací v downlinku 

v systém WiMAX 

DCS  Digital Cellular System, GSM 1800 

DECT  Digital Enhanced Cordless Telecommunication, systém pro bezšňůrové telefony 
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DFTS-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, OFDM s rozprostíráním signálu 

pomocí diskrétní Fourierovy transformace 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 

DL  Downlink 

DL MAP Downlink Media Access Protocol  

DoV  Data over Voice, přenos dat přes telefonní síť 

DRNC  Drift RNC, podpůrné RNC 

DS-CDMA Direct sequence-CDMA, CDMA s přímou modulací kódovou posloupností 

DSL  Digital Subscriber Line 

DTM  Dual Transfer Mode, současný přenos hlasu a dat 

DTX  Discontinuous Transmission, nespojitý přenos 

DwPTS Downlink Pilot Timeslot 

E-AGCH Enhanced-Absolute Grant Channel, fyzický kanál pro přenos signalizace 

v downlinku v HSUPA 

E-DCH Enhanced-Dedicated Channel, transportní kanál pro přenos uživatelských dat  

v HSUPA 

E-DPCCH Enhanced-Dedicated Physical Control Channel, fyzický kanál pro přenos 

signalizace v uplinku v HSUPA 

E-DPDCH Enhanced-Dedicated Physical Data Channel, fyzický kanál pro přenos 

uživatelských dat v HSUPA 

E-EDGE Evolved EDGE 

E-FACH Enhanced Forward Access Channel, transportní přístupový kanál v downlinku 

v HSPA+ 

E-GSM Extended-GSM, rozšířený systém GSM 

E-HICH Enhanced-HARQ Indicator Channel, fyzický kanál pro přenos signalizace 

v downlinku v HSUPA 

E-RGCH Enhanced-Relative Grant Channel, fyzický kanál pro přenos signalizace 

v downlinku v HSUPA 

E-UTRAN Evolved-UTRAN 

EAP  Extensible Authentication Protocol 

EC  European Commission, Evropská komice 

ECSD  Enhanced HSCSD 

EDGE  Enhanced Data Rates for Global Evolution 

EDGE-TRU EDGE-Transceiver Unit, jednotka umožňující využití modulace s vyšším  

počtem stavů 

EGPRS  Enhanced GPRS 

EMS  Enhanced Messaging Service, rozšířená textová zpráva 

EIR  Equipment Identity Register, registr mobilních stanic 

EPC Evolved Packet Core 

ertPS Extended Real Time Polling Service, třída QoS v systému WiMAX 

ESA European Space Agency, Evropská vesmírná agentura 

ETSI European Telecommunications Standards Institute, evropský institut 

pro normalizaci v telekomunikacích 

EUL Enhanced Uplink, rozšířený uplink 

EV-DO  Evolution-Data Only 

EV-DV  Evolution-Data and Voice 

FACH  Forward Access Channel, transportní přístupový kanál v downlinku UMTS 

FBSS  Fast Base Station Switching, rychlé přepínání základnových stanic 

FCH  Frame Control Header, hlavičká rámce 

FD-CDMA Frequency Division-CDMA 
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FDD  Frequency Division Duplex, frekvenční duplex 

FDMA Frequency Division Multiple Access, mnohonásobný přístup s frekvenčním  

dělením 

FEC Forward Error Correction, dopředná chybová korekce 

FFT Fast Fourier Transform, rychlá Fourierova transformace 

FOMA Freedom of Mobile Multimedia Access 

FP Framework Programmes, rámcová studie 

FPLMTS Future Public Land Mobile Telecommunication System 

FRF  Frequency Reuse Factor, činitel opakování frekvence 

FTP  File Transfer Protocol, protokol pro přenos souborů 

GERAN GSM/EDGE Radio Access Network, rádiová přístupová síť GSM/EDGE 

GGSN  Gateway GPRS Support Node, brána pro komunikaci GPRS s vnějšími sítěmi 

GI  Guard Interval, ochranný interval 

GLPF  Gaussian Low Pass Filter, Gaussovská dolní propust 

GMSC Gateway Mobile Switching Centre, brána pro komunikaci GSM s vnějšími 

sítěmi  

GMSK Gaussian Minimum Shift Keying, Gaussovská modulace s minimálním zdvihem 

GP  Guard Period, ochranná doba 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM Groupe Spécial Mobile, Global System for Mobile Communications, globální  

systém pro mobilní komunikaci 

GSM-R GSM-Railway, GSM pro použití v železniční dopravě 

GTP GPRS Tunneling Protocol 

GUTI Globally Unique Temporary Identity, dočasná identifikace uživatele v systému 

LTE 

HALE High Altitude Long Endurance 

HAPCOS High Altitude Platforms for Communications and Other Services 

HAPS High Altitude Platforms 

HARQ Hybrid Automatic Retransmission Query, hybridní metoda s automatickou 

žádostí o opakování přenosu 

HeliNet Network of Stratospheric Platforms for Traffic Monitoring Environmental 

Surveillance and Broadband Services 

Heliplat Helios Platform 

HeNB GW Home  eNode B Gateway, brána Home eNode B 

HFDD Half FDD, frekvenční poloduplex 

HLR Home Location Register, domovský lokační registr 

HPSK Hybrid Phase Shift Keying, hybridní fázové klíčování 

HS-DPCCH High Speed-Dedicated Physical Control Channel, fyzický kanál pro přenos 

signalizace v uplinku v HSDPA 

HS-DSCH High Speed-Downlink Shared Channel, transportní kanál pro přenos 

uživatelských dat v HSDPA 

HS-PDSCH High Speed-Physical Downlink Shared Channel, fyzický kanál pro přenos 

uživatelských dat v HSDPA 

HS-SCCH High Speed-Shared Control Channel, fyzická kanál pro přenos signalizace 

v downlinku v HSDPA 

HSCSD High Speed Circuit Switched Data 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 

HSPA High Speed Packet Access 

HSPA+ Evolved High Speed Packet Access 

HSS Home Subscriber Server, domácí uživatelský server 
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HSUPA High Speed Uplink Packet Access 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

I-CSCF Interrogating-CSCF, dotazovací CSCF 

ICI Inter Carrier Interference, interference mezi nosnými 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, institut pro elektrotechnické 

a elektrické inženýrství 

IETF Internet Engineering Task Force, skupina podílející se na rozvoji Internetu 

IFFT Inverse Fast Fourier Transform, inverzní rychlá Fourierova transformace 

IK Integrity Key, klíč integrity 

IMEI International Mobile Equipment Identity, jednoznačná identifikace mobilní  

stanice 

IMS IP Multimedia Subsystem, doména sjednocující CS a PS 

IMSI International Mobile Subscriber Identity, jednoznačná identifikace uživatele 

IMT-2000 International Mobile Telecommunications for the Year 2000 

IP Internet Protocol 

IR Incremental Redundancy, inkrementální nadbytečnost 

IS-54, IS-136 Interim Standard 

IS-95 Interim Standard 

ISDN Integrated Services Digital Network 

ISI Inter Symbol Interference, mezisymbolové interference 

ITU International Telecommunication Union, mezinárodní telekomunikační unie 

IVR Interactive Voice Response, interaktivní hlasová odezva 

IWF Interworking Function, jednotka spolupráce s externími sítěmi 

K Délka působení 

Kc Ciphering Key, šifrovací klíč 

Ki Authentication Key, tajný ověřovací klíč 

LCRTDD Low Chip Rate TDD, režim TDD s chipovou rychlostí 1,28 Mbit/s 

LDPC Low Density Parity Check, kontrola parity s nízkou hustotou 

LFSR Linear Feedback Shift Register, lineární zpětnovazební posuvný registr 

LIG Legal Interception Gateway, jednotka odposlechu 

LPC Linear Predictive Coding, lineární prediktivní kódování 

LTE Long Term Evolution 

MAC Media Access Control 

MAHO Mobile Assisted Handover, sítí řízený handover s asistencí mobilní stanice 

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 

MBWA Mobile Broadband Wireless Access 

MC-HSDPA Multi Carrier-HSDPA 

MCS Modulation and Coding Scheme, modulační a kódové schéma 

MDHO Macro Diversity Handover, makrodiverzitní handover 

ME Mobile Equipment, mobilní zařízení 

MGCF Media Gateway Control Function, jednotka zajišťující propojení IMS a PSTN 

MGW Media Gateway, jednotka zajišťující přenos dat v rámci MSC 

MILNET Military Network, vojenská síť v USA vyčleněná z ARPANETU 

MIMO Multiple Input Multiple Output 

MIP-HA Mobil IP-Home Agent 

MISO Multiple Input Single Output 

MME Mobility Management Entity  

MMS Multimedia Messaging Service, multimediální zpráva 

MR Multihop Relay 
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MRC Maximum Ratio Combining 

MRFC Multimedia Resource Function Controller, poskytuje funkce MRFP 

MRFP Multimedia Resource Function Processor, jednotka určená k transkódování 

a směšování datových toků 

MS Mobile Station, mobilní stanice 

MSC Mobile Switching Centre, mobilní radiotelefonní ústředna 

MSISDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number, telefonní číslo 

MSK Minimum Shift Keying, frekvenční klíčování s minimálním zdvihem 

MSS Mobile Satellite Service, satelitní složka UMTS 

MU-MIMO Multi User-MIMO, víceuživatelské MIMO 

NACK Not Acknowledge, záporná odpověď při ARQ 

NGN Next Generation Network, sítě nové generace  

NMC Network Management Centre, centrum managementu sítě 

NMT Nordic Mobile Telephone 

NREN National Research and Education Network 

nrtPS Non Real Time Polling Service, třída QoS v systému WiMAX 

NSFNET National Science Foundation Network 

NSS Network and Switching Subsystem, síťový a spínací subsystém 

NTT Nippon Telegraph and Telephone 

OCQPSK Orthogonal Complex QPSK, ortogonální komplexní QPSK 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex, ortogonální frekvenční multiplex 

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access, mnohonásobný přístup 

s ortogonálním kmitočtovým dělením 

OMC Operational and Maintenance Centre, provozní a servisní centrum 

OSS Operation and Support Subsystem, operační a podpůrný subsystém 

OVSF Orthogonal Variable Spreading Factor, ortogonální kódy s proměnným 

činitelem rozprostírání 

P-CSCF Proxy-CSCF, proxy server 

P-GSM Primary-GSM, GSM 900 

P-GW Packet Data Network-Gateway, brána paketové datové sítě 

P-SCH Primary Synchronization Signal, hlavní synchronizační signál 

P-TMSI Packet-Temporary Mobile Subscriber Identity, paketová-dočasná identifikace  

uživatele 

PAPR Peak to Average Power Ratio, poměr špičkového výkonu k průměrnému 

výkonu 

PBCH Physical Broadcast Channel, fyzický kanál pro přenos broadcastových 

informací v downlinku v LTE 

PCC Policy and Charging Control 

PCFICH Physical Control Format Control Channel, fyzický kanál pro přenos řídících 

informací v downlinku v LTE 

PCM Pulse Code Modulation, pulzně kódová modulace 

PCS Personal Communications System, GSM 1900 

PCU Packet Control Unit, paketová řídící jednotka 

PDA Personal Digital Assistant, osobní digitální asistent 

PDC Personal Digital Cellular 

PDCCH Physical Downlink Control Channel, fyzický kanál pro přenos řídících 

informací v downlinku v LTE 

PDN Packet Data Network, paketová datová síť 

PDN-GW Packet Data Network Gateway, brána paketové datové sítě 
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PDP Packet Data Protocol 

PDSCH Physical Downlink Shared Channel, fyzický kanál pro přenos uživatelských dat 

v downlinku v LTE 

PHICH Physical HARQ Indicator Channel, fyzický kanál pro přenos řídících informací 

v downlinku v LTE 

PIN Personal Identification Number, osobní identifikační číslo 

PKM Privacy Key Management, protokol pro synchronizaci klíčů 

PLMN Public Land Mobile Network 

PMCH Physical Multicast Channel, fyzický kanál pro přenos MBMS v downlinku 

v LTE 

PMIP Proxy Mobile IP  

PNP Pseudonáhodná posloupnost   

PRACH Physical Random Access Channel, fyzický kanál pro náhodný přístup 

do systému v uplinku v LTE 

PRCF Policy and Charging Rules Function 

PS Packet Switching, přepojování paketů 

PSC Parallel to Serial Converter, paralelně-sériový převodník 

PSK Phase Shift Keying, klíčování změnou fáze 

PSTN Public Switched Telephone Network 

PUCCH Physical Uplink Control Channel, fyzický kanál pro přenos řídících informací 

v uplinku v LTE 

PUK Personal Unblocking Key 

PUSCH Physical Uplink Shared Channel, fyzický kanál pro přenos uživatelských dat 

v uplinku v LTE 

PWS Public Warning System, veřejný varovný systém 

QoS Quality of Service, kvalita služeb 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying, čtyřstavová modulace s fázovým klíčováním 

R kódový poměr 

RAND Random Number, náhodné číslo 

RC Raised Cosine 

RES Response, odezva 

RLC Radio Link Control 

RLC/MAC Radio Link Control/Media Access Control 

RN Relay Nodes, reléová stanice 

RNC Radio Network Controller, řídící jednotka rádiové sítě 

RNS Radio Network Subsystem, subsystém rádiové sítě 

RPE-LTP Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction, pravidelné pulzní buzení  

s dlouhodobou predikcí 

RRC Root Raised Cosine 

RS Reference Signal, referenční signál 

RSA Rivest Shamir and Adleman, veřejný klíč 

RTG Receive/transmit Transition Gap, interval pro přepnutí mezi uplinkem 

a downlinkem v systému WiMAX 

RTMS Radio Telephone Mobile System 

RTP Real-time Transport Protocol 

rtPS Real Time Polling Service, třída QoS v systému WiMAX 

RTT Radio Transmission Technology 

S-CSCF Serving-CSCF, obslužné CSCF 

S-GW Serving Gateway, servisní brána 
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S-OFDMA Scalable-OFDMA, mnohonásobný přístup OFDMA s proměnnou šířkou pásma 

S-SCH Secondary Synchronization Signal, vedlejší synchronizační signál 

SAE System Architecture Evolution  

SAE-GW System Architecture Evolution-Gateway  

SAR Specific Absorption Rate, specifická míra pohlcení 

SC Soft Combining, metoda ARQ 

SC-FDMA Single Carrier FDMA, FDMA s jednou nosnou 

SCTP Stream Control Transmission Protocol 

Sd Šifrovací slovo pro downlink 

SDP Session Description Protocol 

SF Spreading Factor, činitel rozprostírání 

SGSN Serving GPRS Support Node, mobilní radiotelefonní ústředna pro datové 

přenosy 

SGW Signalling Gateway, brána pro konverzi signalizace 

SIM Subscriber Identity Module 

SIMO Single Input Multiple Output 

SIP Session Initiation Protocol 

SIR Signal to Interference Ratio, poměr signálu k interferencím 

SLF Subscription Locator Function, databáze HSS serverů 

SMS Short Message Service, krátká textová zpráva 

SMSC Short Message Service Centre, Centrum pro řízení provozu krátkých textových  

zpráv 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

SNR Signal to Noise Ratio, poměr signálu k šumu 

SPC Serial to Parallel Converter, sériově-paralelní převodník 

SRES Signed Response, odezva 

SRNC Serving RNC, obsluhující RNC 

SS Subscriber Station, uživatelská stanice 

SS7 Signaling System No. 7 

STRATOS Stratospheric Platforms 

Su Šifrovací slovo pro uplink 

SU-MIMO Single User-MIMO 

T1 Committee T1 

TACS Total Access Communication System 

TCP Transmission Control Protocol 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TD-CDMA Time Division-CDMA 

TD-SCDMA Time Division-Synchronous CDMA 

TDD Time Division Duplex, časový duplex  

TDMA Time Division Multiple Access, mnohonásobný přístup s časovým dělením 

TE Terminal Equipment, koncové zařízení 

TEK Traffic Encryption Key, šifrovací klíč 

TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity, dočasná identifikace uživatele 

TRAU Transcoder and Rate Adaptation Unit, transkódovací jednotka 

TrGW Transition Gateway, brána pro překlad mezi protokoly IPv4 a IPv6 

TTA Telecommunications Technology Association 

TTC Telecommunications Technology Committee 

TTG Transmit/receive Transition Gap, interval pro přepnutí mezi downlinkem 

a uplinkem v systému WiMAX 
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TTI Transmission Time Interval 

UAV Unmanned Aerial Vehicle, bezpilotní letadlo 

UAVNET Unmanned Air Vehicles Network 

UCD Uplink Channel Descriptor, kanál pro přenos řídících informací v uplinku 

v systém WiMAX 

UDP User Datagram Protocol 

UE User Equipment, uživatelské zařízení 

UGS Unsolicited Grant Service, třída QoS v systému WiMAX 

UL Uplink 

UL MAP Uplink Media Access Protocol 

UMB Ultra Mobile Broadband 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System, univerzální mobilní  

telekomunikační systém 

UpPTS Uplink Pilot Timeslot 

USICO UAV Safety Issues for Civil Operations 

USIM UMTS Subscriber Identity Module 

UTRA UMTS Terrestrial Radio Access, pozemní složka UMTS 

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network, pozemní rádiová přístupová síť 

UMTS 

UWC-136 Universal Wireless Communication 

VAD Voice activity detection, detektor hlasové aktivity 

VoIP Voice over IP, přenos hlasu přes datovou síť 

VLR Visitor Location Register, návštěvnický lokační registr 

VPN Virtual Private Network, virtuální privátní síť 

VSELP Vector Sum Excited Linear Prediction, buzení vektorovým součtem s lineární 

predikcí 

W-CDMA Wideband-CDMA, širokopásmové CDMA 

WARC World Administrative Radio Conference 

WiFi Wireless Fidelity 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Wireless Local Area Network 

WRC World Radiocommunication Conference 

WWW  World Wide Web, celosvětová síť hypertextových dokumentů 

 

Rozhraní A, A-bis, B, C, Cx, Cu, D, Dx, E, F, G, Ga, Gb, Gc, Gd, Gf, Gi, Gn, Go, Gp, Gr, Gs, 

  Gx, Gxc, H, Iu, Iub, Iur, Iu-CS, Iu-PS, LTE Uu, Mc, Mg, Mh, Mi, Mj, Mk, Mm, Mp, 

  Mr, Ms, Mw , Nb, R1, R3, R3-AAA, R3-DHCP, R3-MIP, R4, R5, R5-AAA, R6, 

  R8, Rx, S1, S1-MME, S1-U, S11, S5/S8, S6a, SGi, Um, Uu, X2 
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