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ABSTRACT  
 

This Bachelor Thesis is  tie  together with Semestral Project n.1, It dealed with    
basic fact of mobile systems trought all generation, especially about fourth  
generation, which is the main suspect of my Bachelor Thesis. The entitle of this 
project is “4G Mobile Systems”. Semestral Project n.2 is connected with Semestral 
Project n.1 and describes all mobile generation and its systems like                   
TDMA (Time Division Multiple Access), CDMA (Code Division Multiple Access),  
GSM (Global System for Mobile Communications), CDPD (Cellular Digital        
Packet Data), HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data), GPRS (General Packet        
Radio Service), EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution), UMTS (Universal              
Mobile Telecommunication System). Other fact included in this Bachelor Thesis     
are system of four generation like Wimax and Flarion. Software solution of             
this Bachelor Thesis is compiling the Flarion systems with the help of                
Matlab program. This program is simulation of coded OFDM on multipath          
rayleigh fading channel using Reed.Solomon code(11/15, Double error       
correcting), data rate 550 kbps, coherent QPSK.  
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1  MOBILNÍ SYSTÉMY 
 

Mobilní sítě se rozdělují do několika generací. Sítě označované za první 
generaci 1G jsou sítě analogové a v podstatě neuměly nic jiného, než při troše dobré 
vůle bezdrátově přenášet hovor. Druhá generace mobilních sítí 2G již představovala 
digitalizaci – hovor nebyl přenášen jako analogový signál, ale jako digitální kód. Tím 
se zvýšila kapacita, kvalita a možnosti. Jenže data v sítích druhé generace byla 
zoufale pomalá a nespolehlivá, ostatně v době, kdy byly sítě projektovány, nikdo ani 
příliš nevěřil tomu, že by běžný člověk měl potřebu data v mobilních sítích přenášet. 
Když tato potřeba vznikla, jednoduše se standardy sítí druhé generace modifikovaly, 
v případě sítí GSM vznikly standardy „ rychlých dat“ jako GPRS, HSCSD nebo EDGE 
a aby nedocházelo k omylům, takovéto mobilní sítě doplněné o možnost přenášet 
rychlá data formou paketů se začaly nazývat 2,5G a mají představovat přechodnou 
formu k sítím třetí generace, tedy k 3G. Sítě třetí generace, oproti sítím druhé 
generace, především představují celosvětový standard -  a také nabízejí skutečně 
rychlá data, ještě více kapacity a ještě více možností a funkcí. 
 

Sítě 3G ještě ani zdaleka pořádně nefungují v praxi, ani zdaleka není jisté zda 
na nich jejich provozovatelé někdy vydělají, ale vývoj se nezastavuje. Již dlouhou 
dobu se hovoří o sítích 4G, ba dokonce i o sítích 5G.  
 

O obou sítích se zatím hovoří spíše v teoretické rovině a zatímco pojem 4G se 
používá pro označení nového technického řešení, označení 5G se používá 
především pro teoretické rozpravy o konvergenci jednotlivých typů bezdrátových sítí. 
Důvody jsou nasnadě – zatímco se ukazuje, že datové rychlosti nabízené sítěmi 3G 
jsou dnes vlastně nízké a tedy je třeba přemýšlet o nové generaci mobilních sítí, 
konvergence  a slučování jednotlivých digitálních standardů je běh na dlouhou trať.  
 

Propagátoři digitálního rozhlasu a televize touží po tom, aby jejich standardy 
do sebe zahrnuly mobilní telefony v sítích budoucnosti, prakticky se ale vyrovnat 
s tímto teoretickým požadavkem není jednoduché. Přitom jeho opodstatněnost se 
zdá být dnes zřejmá: zákazníci mobilních sítí, tedy uživatelé mobilních telefonů, jistě 
přivítají možnost sledovat na svém mobilu fotbalový zápas, případně poslouchat 
rádio v digitální kvalitě a těžko jim tento požitek zprostředkují technologie 3G, určené 
primárně pro něco jiného a zpracovávající tuto úlohu s velkými obtížemi a vyznačují 
se vysokými náklady. Proto se opatrně hovoří o tom, že tyto technologie se  „ někde 
v horizontu 5G protnou“ – hovoří-li se tedy o 5G, pak spíše jako o tématu 
filozofickém, než ryze technickém a je možné, že skutečné 5G sítě budou v roce 
2020 vypadat úplně jinak.  

 
Mobilní uživatelé chtějí rychlý komunikační prostředek, který jim umožní  

efektivně přenášet nejen data nebo hlas, ale multimediální dokumenty, prezentace 
nebo klipy. Chtějí takovou širokopásmovou bezdrátovou službu, která jim dovolí 
trvalé připojení (always on), bezpečnou komunikaci včetně jednotné autentizace bez 
ohledu na typ sítě a provozovatele a platbu jen za přenesená data. Dalším 
požadavkem je snadná synchronizace dat mezi různými koncovými zařízeními jako 
PC, laptop, iPod, PDA nebo mobilní telefon. Uživatelé chtějí používat bezdrátovou 
komunikaci nejen v práci, ale i doma  a na cestách. Zatím platí nepřímá úměra. Čím 
větší podpora mobility, tím nižší rychlost. 
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Tab. 1.1. Charakteristiky čtyř generací 
Charakteristika 1G 2G/2,5G 3G 4G 

Typické spektrum 900 MHz 1800 MHz 2 GHz 30 a 60 GHz 
Multiplexování analogový FDMA TDMA CDMA OFDM 

Podpora hlasových základní telefonie identifikátor volajícího, konferenční volání, kvalitní video 
služeb   hlasová pošta video (nizké kvality)   

Předávání zpráv   textové multimediální sjednocené 
    2G na bázi přepínání na bázi přepínání   

Podpora dat   okruhů a 2,5 G na bázi paketů přirozené IPv6 
    přepínání paketů     

Maximální datová   14,4 kbit/s v 2G a 115 2 Mbit/s (s HSDPA 10 100 Mbit/s 
rychlost   kbit/s v 2,5 G Mbit/s)   

Reálná rychlost 2,4 kbit/s 9,6 kbit/s v 2G a 40+ 70 kbit/s (zatím) ? 
    kbit/s v 2,5 G     

Nasazení 1980-1994 1995-2001 2002/3-2010 2010+ 

 
 
2 ÚZKOPÁSMOVÉ MOBILNÍ SLUŽBY 
 
2.1. První Generace - 1G 
 

První generace (1G) mobilních služeb se v 80. letech, kdy vznikl mobilní 
(celulární) telefon, realizovala analogově  a soustřeďovala se na přenos hlasu, bez 
datových služeb. Do první generace patřily následující analogové služby a systémy : 
 

• NMT (Nordic Mobile Telephone) - první komerční analogový mobilní 
systém zahájil práci v Norsku a Švédsku v roce 1979. 

• AMPS (Analog Mobile Phone System) - zahájil v roce 1982 v USA. 
• TACS (Total Access Communications System) - původně specifikován 

pro Velkou Británii, později našel uplatnění v Asii a oblasti Pacifiku. 
 
2.2. Druhá Generace - 2G 
 

Druhá generace (2G), působící od poloviny 90. let, již využívá digitální 
způsob přenosu, ale opět se soustřeďuje na hlasové služby a proto propustnost sítí 
většinou nepřesahuje 20 kbit/s. Systémy druhé generace primárně fungují na bázi 
přepínání okruhů a rychlost přenosu dat odpovídá pouze minimu nutnému pro 
komprimovaný hlas. 

 
Mezi technologie 2G patří GSM, TDMA (Time Division Multiple Access) a 

CDMA (Code Division Multiple Access). TDMA používá jeden kmitočet, který využívá 
více uživatelů v časově definovaných úsecích, zatímco v CDMA se používá najednou 
více kmitočtů. GSM a TDMA používají přepojování okruhů, zatímco CDMA je 
paketová služba. 
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2.2.1. Systém GSM 
 

Digitální systém GSM (Global System for Mobile Communications, původně 
Groupe Spécial Mobile) založené v roce 1982, je evropskou normou vypracovanou 
v ETSI, která našla odezvu i mimo evropský kontinent. V roce 1987 bylo podepsáno  
Memorandum o porozumění na podporu GSM. GSM je velice úspěšnou technologií 
pro přenos hlasu (a textových zpráv), protože z více jak jedné miliardy mobilních 
uživatelů na světě ji používají celé tři čtvrtiny. 

 
GSM používá jak kmitočtový (FDMA), tak časový multiplex (TDMA). Dostupné 

kmitočtové spektrum se dělí typicky  na 200 plně duplexních kanálů o šířce pásma 
200 MHz (pásmo pro příjem 890-915 MHz, pásmo pro vysílání 935-960 MHz), 
v nichž se časově multiplexuje 8 spojení (podporujících tedy 8 uživatelů) s výslednou 
souhrnnou přenosovou rychlostí 270,833 kbit/s. Polovina kanálů slouží pro 
komunikaci z radiostanic do základnové stanice a polovina pro opačný směr. Každý 
časový úsek tvoří 148bitový rámec s 57 bity informací v nichž je zakódován hlas. 
Rámec se vysílá po dobu 547 ms každých 4,615 ms. Jedním spojením je možné 
přenášet komprimovaný hlasový signál nebo data rychlostí 9,6 kbit/s. 

 
Síť GSM se dělí do malých buněk, v nichž pracují základnové stanice 

podporující všechny účastníky momentálně geograficky přítomné v daném 
obslužném okruhu. Základnová stanice buňky GSM trvale vysílá přímým řídícím 
kanálem souvislý bitový proud identifikující základnu a stav. Koncová radiostanice 
(mobilní zařízení) podle tohoto zachyceného signálu rozpozná, v které buňce se 
nachází a základnová stanice si tak může udržovat informace o všech stanicích 
přítomných v rámci hranic buňky. Informace nutné pro udržování této dynamické 
báze dat se přenášejí zvláštním řídícím kanálem. Třetí řídící kanál, společný, se dělí 
do podkanálů: pro volání stanice ze základny (každá radiostanice v aktivním stavu 
trvale naslouchá, aby zjistila, zda je volaná); pro vyžádání časového úseku ve 
zvláštním řídícím kanálu (pro volání); pro sdělení přiděleného časového úseku. 
 
2.2.2. Systémy CDPD a HSCSD 

 
Sítě 2G se vedle hlasu úspěšně využívaly také pro přenos dat nízkou 

rychlostí, čimž se umožnila úspěšná služba textových zpráv (SMS, Short Message 
Service). Kromě toho pro přenos dat vznikly sítě CDPD a HSCSD jako první iniciativy 
bezdrátových mobilních internetových služeb přes mobilní sítě 

 
Digitální paketová služba CDPD (Cellular Digital Packet Data) byla vyvinuta ve 

své době jako rozšíření pevných datových sítí pro přenosovou kapacitu 19,2 kbit/s 
s využitím 30 kHz hlasového analogového kanálu. Díky shlukovému charakteru 
přenosu dat může jeden kanál pro paketizovaná data využívat více uživatelů; data se 
vysílají v době klidu na hlasovém kanále. Později se tento koncept ujal v mobilních 
systémech PCS. 

 
HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data) vzniklo jako řešení poskytování 

datových služeb po mobilní síti na bázi přepojování okruhů, GSM (Phase2+). HSCSD 
umožňuje až osminásobnou datovou rychlost ve srovnání s 9,6 kbit/s u GSM a to 
díky současnému využití více kanálů (GSM používá na jednoho uživatele jeden 
časový úsek jednoho kanálu).  
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2.3. Přechodová Generace - 2,5G  
 

Mezi druhou a třetí generací se objevila ještě generace přechodová (2,5G), 
jejíž zrod se datuje rokem 2000/1. Zatímco technologie 2G jsou ještě založené na 
přepínání okruhů, modernější technologie jsou již postavené na přepínání paketů 
(data posílají do sítě v paketech místo ustavení přímého okruhu sítí) a jsou vlastně 
paketovým datovým systémem postaveným nad hlasovou sítí.   

 
2,5G umožňuje již hlasovou a textovou komunikaci i přístup k webu 

teoretickou rychlostí do 473 kbit/s. Technologii 2,5G je především GPRS (s reálnou 
kapacitou do 40-60 kbit/s), které je vylepšením GSM a ještě vylepšené GPRS 
v podobě EDGE. Jako první paketová mobilní technologie na světě však vznikl 
japonský i-mode, umožňující trvalé připojení k Internetu.   
 
2.3.1. Systém GPRS 
 

GPRS (General Packet Radio Service) je paketová služba (nad GSM) 
teoreticky umožňující uživateli používat najednou až 8 GSM kanálů. Rychlosti se liší 
podle schématu kódování (Coding Scheme): CS-1 (9kbit/s na jeden časový úsek), 
CS-2 (13,4 kbit/s), CS-3 (15,6 kbit/s), CS-4 (21,4 kbit/s). Spolu s optimalizovaným 
kódováním pro IP to znamená teoreticky rychlost 115-160 kbit/s (v reálu 22-40 
kbit/s). GPRS sice nezvyšuje celkovou kapacitu sítě, ale využívá ji efektivněji než 
GSM.   

 
Volba kódovacího schématu se provádí automaticky, bez intervence mobilního 

uživatele. Závisí na vzdálenosti od základnové stanice a kvalitě signálu. V malé 
vzdálenosti od základnové stanice s výbornou úrovní signálu  se bude automaticky 
volit CS-4. Naopak v místě s nízkou úrovní signálu síť automaticky zvolí CS-1. 
Všechny sítě povinně podporují CS-1 a CS-4, ale nemusí povinně podporovat CS-2 a 
CS-3, takže je na provozovateli, zda zaktualizuje svůj software v příslušných částech 
sítě na jejich podporu. 

 
Zatímco kódovací schéma omezuje maximální rychlost na jeden časový usek, 

třída GPRS (GPRS multislot class) určuje, kolik časových úseků může jedna mobilní 
stanice najednou využívat. Každá stanice přitom podporuje právě jednu třídu. U 
současných mobilních telefonů je to nejčastěji třída 8 nebo 10, výjimečně 12. Mobilní 
síť obvykle podporuje maximální počet časových úseků pro dopředný směr a 1-2 
časové úseky pro zpětný směr. Rychlost přenosu u GPRS není konstantní, ale mění 
se skokově v závislosti na tom, kolik se momentálně používá časových úseků. Při 
ztrátě signálu nebo obsazení všech dostupných časových úseků se přenos dat může 
dočasně přerušit, ale spojení zůstává aktivní a obnoví se ihned při zlepšení 
funkčních podmínek. 

 
V GSM sítích patří priorita hlasovému provozu, proto pokud je všech 8 

časových úseků obsazeno telefonními hovory, musí uživatelé GPRS čekat, až se 
nějaký uvolní. Někteří provozovatelé mohou vyhradit některé časové úseky právě jen 
pro GPRS (PDDC, Packet Data Dedicated Channel), takže jsou vždy k dispozici pro 
data a nelze je použít pro volání. Na každém kanálu může fungovat až 8 
vyhrazených časových úseků, přičemž jejich počet lze nastavit pro každý kanál na 
každé základnové stanici zvlášť. 
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Mobilní stanice také funguje v režimu jedné z GPRS tříd A, B nebo C. Ty 
určují, jak se telefon chová v případě, kdy má navázané GPRS spojení a zároveň 
někdo volá nebo posílá SMS. Mobilní stanice třídy A umožňuje současné odbavení 
telefonní konverzace nebo přijmout/odeslat SMS. Telefon třídy B podporuje 
současně jenom jednu z těchto služeb, ale dovede mezi nimi automaticky přepínat: 
při navázaném GPRS spojení se při příchozím volání či SMS automaticky spojení 
přeruší  a po odbavení hovoru nebo přijmu SMS se opět naváže. Poslední třída C 
dovoluje využívat pouze jednu službu po dobu jejího trvání: po dobu trvání spojení 
GPRS je nedostupná služba telefonních hovorů a SMS. 

 
Práce s GPRS se podobá vytáčenému spojení: Připojení se realizuje 

prostřednictvím vytočení čísla *99***n#, kde n je číslo nastavení APN (Access Point 
Name) na telefonu. APN je určeno pro identifikaci služby, kterou chce uživatel použít 
(APN pro WAP, MMS, Internet apod.), případně její dílčí nastavení. 

 
GPRS definuje požadavky na QoS pro každého uživatele v profilu QoS, který 

je uložen v domácím registru (HLR, Home Location Register). Uzel SGSN (Serving 
GPRS Support Node) je pak po celou dobu zodpovědný za dodržení tohoto profilu, a 
to i když se uživatel nachází mimo domácí síť. QoS profil se skládá z mnoha 
indikátorů: 3 třídy priority provozu, 4 třídy zpoždění, 5 tříd spolehlivosti, třídy 
maximální propustnosti (9 tříd od 8 do 2 048 kbit/s), 19 tříd střední propustnosti (od 
best effort do 111 kbit/s). 
 
2.3.2 Systém EDGE 
 

EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) je další stupeň modernizace sítí 
GSM/GPRS, která celkem levně umožňuje zvýšit kapacitu pro přenos dat i hlasu 
oproti GPRS. EDGE používá vylepšenou modulaci a výsledkem je až trojnásobná 
teoretická rychlost (473 kbit/s) a její užitečná propustnost může být až 100 kbit/s.     
 
 
3 ŠIROKOPÁSMOVÉ MOBILNÍ SLUŽBY 
 
3.1. Třetí Generace - 3G 
 

Třetí generace (3G) mobilních sítí má poskytovat multimediální služby 
rychlostí 2 Mbit/s pro nepohyblivé koncové zařízení, 384 kbit/s při chůzi a pomalejší 
jízdě a 144 kbit/s pro mobilního uživatele v automobilu. Sítí 3G v komerčním provozu 
je zatím velice málo, pokrytí i kapacita jsou nedostatečné (maximálně zatím jen do 
144 kbit/s, v průměru kolem 50 kbit/s, v závislosti na provozovateli, koncovém 
zařízení, umístění a zátěži mobilní sítě) a ceny pro koncové zákazníky přitom vysoké. 
3G je velmi zajímavou plejádou různých používaných a vyvíjených technologií.  
 
3.1.1. Systém UMTS 

 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) je součástí rodiny 

systémů v rámci IMT-2000 (International Mobile Telecommunication 2000, sady 
přijatých doporučení ITU-T specifikujících technologie pro sítě 3G). Označení 2000 
původně znamenalo tři charakteristiky: rychlost u uživatele  do 2000 kbit/s, 
kmitočtové spektrum kolem 2000 MHz a nasazení systému kolem roku 2000. IMT-
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2000 zahrnuje více systémů, které nabízejí stejné služby, ale s různými protokoly 
signalizace, mezi nimiž mohou uživatelé přecházet. V roce 1998 byl ustaven na 
základě dohody normalizačních organizací projekt 3GPP (Third Generation 
Partnership Project), v rámci něhož se připravují specifikace pro UMTS (obdobný 
projekt, 3GPP2, se zaměřuje na specifikace pro cdma2000 hlavně pro mimoevropské 
regiony). 
 
Architektura sítě 3G podle 3GPP má tři základní podsystémy: 
 

• Rádiová přístupová síť (RAN, Radio Access Network) 
• Centrální síť na bázi přepínání okruhů (CS CN, Circuit-Switched 

Core Network) – propojuje se s veřejnou telefonní sítí 
• Centrální síť na bázi přepínání paketů (PS CN, Packet-Switched 

Core Network) – propojuje se s Internetem 
 

UMTS znamená podstatný zásah do infrastruktury sítě, protože všechny prvky 
rádiové sítě jsou oproti GSM nové: řadič základnové stanice (BSC, Base Station 
Controller) používaný v sítích 2. a 2,5. generace nahradí řadič radiové sítě (RNC, 
Radio Network Controller), kde končí pozemní přístupová síť (UTRAN), naproti 
tomu v GPRS logicky spoj vede až do podpůrného uzlu GPRS (SGSN, Serving 
GPRS Support Node). Základnová stanice v síti 2G se v síti UMTS nazývá uzel B. 
Zařízení základnové stanice UMTS musí být malé, rozšiřitelné, s malou spotřebou a 
s vyšší hustotou kanálů, než mají současné sítě GSM. UMTS také potřebuje více 
základnových stanic, zejména v hustě obydlených oblastech. Sítě UMTS jsou 
výrazně složitější než GSM z hlediska vyspělých metod modulace a kódování.  

 
UMTS jako nejmodernější mobilní síť navržená nejen pro hlasové, ale i datové 

služby podporuje kvalitu služby (QoS), tedy diferenciaci služeb sítě s ohledem na 
různé požadavky jednotlivých typů provozu. Specifikace UMTS definuje čtyři třídy 
QoS lišící se svou citlivostí na zpoždění: 

 
• Konverzační - pro komunikaci v reálném čase, např. VoIP, s přísnými          

požadavky na maximální zpoždění 
• Streaming - pro jednosměrnou komunikaci v reálném čase, např. 

streaming video, s méně přísnými požadavky na zpoždění a většími 
požadavky na  minimalizaci kolísání zpoždění 

• Interaktivní - na principu požadavek-odpověď, např. webové 
prohlížení, třída nepříliš citlivá na zpoždění, ale s přísnějšími požadavky 
na zamezení ztrát paketů 

• Základní - nejnižší požadavky na QoS, např. pro e-mail 
 
3.1.2. Systém CDMA 
 

3G specifikuje nové sítě založené na jedné ze tří hlavních specifikací: 
 

• Na bázi kmitočtového duplexu (FDD: pro směr od uživatele a 
k uživateli se používají různé kmitočty) – W-CDMA a CDMA2000 

• Na bázi časového duplexu (TDD: v obou směrech se používá stejný 
kmitočet) – TD-SCDMA  

 

 - 11 -



Zatím se v 3G uplatňuje hlavně kmitočtové dělení FDD, ale zkoumá se využití 
časového dělení TDD, které jako jediné dokáže flexibilně sdílet kapacitu systému ve 
směru k uživateli a od uživatele. TDD je rádiové rozhraní W-CDMA, které bylo 
původně určené pro rychlé datové služby přes nepárované UMTS spektrum. TDD 
oproti FDD zbytečně neztrácí spektrum na zajištění současného vysílání a příjmu a 
má také menší úroveň šumu uvnitř buněk. TDD lze využít jak pro data, tak pro hlas. 

 
CDMA nové generace přichází v mnoha variantách: kromě W-CDMA, TD-

SCDMA, také CDMAOne, CDMA2000. 
 

Pracuje se na rozšíření W-CDMA pro rychlý dopředný paketový přístup 
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), které má být začleněno do 
specifikací 3GPP pro UMTS. Rychlost do 10 Mbit/s v dopředném směru bude nejlépe 
využitelná ve vnitřním prostředí a v městských aglomeracích.   

 
Zatímco provozovatelé TDMA a GSM budou přecházet od GSM/GPRS 

k EDGE/UMTS, CDMA sítě se budou vyvíjet k technologiím v rámci CDMA2000: 
  

• 1xRTT (1x Radio Transmission Technology) ještě není úplně 3G, 
protože nabízí teoreticky 144 kbit/s směrem k uživateli (reálně 60-70 
kbit/s). 

• 1xEV-DO (IS-856, CDMA2000 1x Enhanced Version – Data Only) je 
určena výhradně pro data, pro mobilní i pevný přístup po místní smyčce 
a dosahuje rychlosti až 2,45 Mbit/s v dopředném směru. 

• 1xEV-DV (CDMA2000 1x Enhanced Version – Data/Voice). 
CDMA2000 1xEV-DO uznalo ITU-T v roce 2001 jako jednu z možných 
technologií 3G. 

 
Spolupráce zařízení od různých výrobců bude v 3G nezbytnou nutností, 

protože na rozdíl od sítí 2G, používajících většinou zařízení od jediného výrobce, 
bude heterogenita sítím 3G vlastní. Rozhraní 2,5G a 3G jsou už převážně postavena 
na otevřených specifikacích a normách. 

 
3.2. Čtvrtá Generace - 4G 
 

Čtvrtá generace (4G), nebo častěji B3G (Beyond 3G), bude znamenat 
kombinaci radiových a bezdrátových přístupových technologií (WLAN, mobilní sítě, 
vysílací sítě),které se budou připojovat k IP síti a budou nabízet služby a aplikace 
plejádě koncových zařízení. Sítě 4G by měly integrovat současné i budoucí 
bezdrátové systémy, včetně WAN, WLAN, WPAN i nahodilé domácí sítě propojující 
velmi rozdílná zařízení a přístroje, pevně nebo bezdrátově připojené.  Vyvíjí  se nejen 
technologie nabízející značnou přenosovou kapacitu (např. 100 Mbit/s pro 
komunikaci směrem k uživateli a do 20 Mbit/s směrem od uživatele), ale také 
technologie pro bezdrátová zařízení, která bude možné využít v běžných přístrojích, 
senzorech, hlásičích, identifikačních známkách a která budou klást hlavní důraz na 
minimální energetickou spotřebu, a proto budou nabízet jen malou přenosovou 
rychlost. 

 
Síť nové generace bude kombinovat  infrastrukturu pevné sítě (s přepínáním 

okruhů), Internetu a mobilní sítě a tato jednotná hybridní infrastruktura má pokrývat 
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veškeré požadavky uživatelů ve smyslu jakékoliv kombinace hlasových, datových a 
obrazových služeb, tj. prostřednictvím širokopásmového přístupu. 

 
Požadavky vyšší rychlosti přenosu dat v mobilních sítích vyžadují lepší metody 

modulace a mnohonásobného přístupu s cílem vyšší spektrální výkonnosti. Pro vyšší 
efektivitu využití spektra jsou potřeba nové anténní technologie. Kromě toho musí být 
budoucí mobilní sítě založeny na IP, aby se dosáhlo integrace služeb. 
 
3.2.1. Modulace  

 
Širokopásmový kanál je náchylný na ztrátu signálu způsobenou více cestami 

(multipath fading). Proti tomu se nasazuje OFDM, kdy celá šířka pásma signálu se 
rozdělí na více úzkopásmových pásem nebo ortogonálních podnosných  a signál se 
přenáší po těchto pásmech paralelně pomocí inverzní diskrétní Fourierovy 
transformace (IDFT, Inverse Discrete  Fourier Transform).  
 
3.2.2. Metody mnohonásobného přístupu  
 

Pro nové systémy je třeba používat metody dostatečně flexibilní, které budou 
schopné podporovat různorodé multimediální služby s různými nároky na kvalitu 
služby (QoS). Zkoumají se kombinace OFDM s CDMA a TDMA. Nejžhavější 
kandidáti jsou MC-CDMA (MultiCarrier CDMA) a FH-OFDMA (Frequency Hopping 
OFDMA).  
 
3.2.3. Systém MC-CDMA 
 

V MC-CDMA se data rozkládají přes spektrum pomocí různých ortogonálních 
nebo téměř ortogonálních kódů, takže jeden soubor kmitočtů může najednou 
využívat více uživatelů. Rozložení pomáhá zvýšit odolnost vůči rušení mezi buňkami. 
Ortogonalitu lze sice zajistit směrem k uživateli, ale v obráceném směru signál 
doznává ztráty z putování více cestami.  

 
 
3.2.4. Systém FH-OFDMA 

 
V FH-OFDMA se uživatelům v jedné buňce přidělí disjunktní sady 

podnosných. Vzorky přeskakování kmitočtů se volí obvykle tak, aby byly vzájemně 
ortogonální v rámci jedné buňky a aby se úrovně rušení z jiných buňek udržely pod 
určitou úroveň. FH-OFDMA netrpí vnitrobuňkovým rušením za předpokladu 
podmínek ideální synchronizace kmitočtů a časování. Rušení s jinými buňkami lze 
snížit ještě kombinací přeskakování kmitočtů se znalostí stavu sousedních buněk.  
 
3.2.5. Násobné přijímací antény 
 

Použití více antén jak na straně vysílače, tak na straně přijímače může 
výrazně zvýšit kapacitu kanálu, zatímco vysílací výkon se udržuje konstantní. 
Problém je v interferencích, v odrazech rádiového signálu od předmětů. Násobné 
přijímací antény slouží k lepšímu vyhodnocení, který přijímaný signál je nejméně 
deformovaný odrazem, a tedy bude poskytovat i nejlepší kvalitu. Vzhledem k vlnové 
délce v tomto pásmu může být anténa velmi malá a není problém zajistit dostatečnou 
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vzdálenost mezi jednotlivými anténami takovéto násobné přijímací antény, aby byla 
funkce rozlišení nekvalitního signálu funkční i na velmi malých zařízeních. Očekává 
se, že násobná přijímací anténa nebude o mnoho větší než současné antény 3G 
telefonů. 

 
3.2.6. Funkční požadavky na 4G sítě 
 

Funkční požadavky na 4G sítě vycházejí z těchto základních bodů:  
 

• Telepresence – požadavek vytvoření multimediální přítomnosti, 
multimediálního jednání, tedy plně kvalitního přenosu obrazu a zvuku 
z jednání atd. – požadavek na vysoce kvalitní přenos videa v reálném 
čase. 

• Intermachine communication – komunikace mezi stroji pomocí 
mobilní sítě, tedy dostatečně rychlá komunikace za pomocí velmi 
levných zařízení. 

• Bezpečnost – ta je nutná všude.  
• Ad Hoc nelicencované spojení – možnost vytvořit síť dle požadavků 

z jednoduchých a levných zařízení v nelicencovaných frekvencích (5 a 
60 GHz), a tedy provozovat síť fakticky bez operátora.  

• Vysoká rychlost a heterogenní sítě – 4G musí již z výše uvedených 
požadavků zajišťovat vysokorychlostní spojení, tedy až 100 Mb/s 
vyhrazeno pro jednoho uživatele. K tomu je také nutné používat 
heterogenní rádiové sítě, tedy pracovat na více frekvenčních pásmech. 
4G je v podstatě zamyšleno jako „datový doplněk“ k 3G sítím, tedy 
rozšíření GSM a 3G o vysokorychlostní datové služby v pásmech 5, 17 
a 60 GHz.  

 
3.2.7. Rádiové spektrum pro 4G 
 
 Zatím se prosazuje myšlenka kombinace nelicencovaných pásem 5 GHz a 60 
GHz. Zatímco pásmo 5 GHz nabízí velmi solidní dosah a v podstatě již dnes fungující 
výrobky se sdílenou rychlostí 54 Mb/s, kterou ve výhledu lze posunout přes 108 
Mb/s, pásmo 60 GHz nabízí podstatně větší frekvenční prostor. Samotná 60 GHz 
frekvence pro 4G sítě by obnášela šířku 5 GHz. 
   
 Problém 4G sítí v pásmu 60 GHz je především v použitém frekvenčním 
pásmu. Oproti GSM v pásmu 1800 MHz  je vlnová délka 4G třicetkrát menší, zatímco 
šířka radiového kanálu je tisícinásobná, tedy 4G nabídne 1000x takovou datovou 
rychlost jako GSM1800, ale bude podstatně citlivější na překážky. Zatímco radiové 
vlny sítí GSM/3G bez problémů překonávají nábytek a osoby, 60 GHz pásmo v tomto 
ohledu bude mít zásadní problémy. Rozdíl ve vlnové délce znamená  třicetinásobnou 
citlivost 4G oproti GSM1800 v oblasti překážek šíření radiového signálu.  

 
Těleso (typicky uživatel) pohybující se v 4G síti rychlostí 1 m/s  je 

ekvivalentem tělesa pohybujícího se v GSM síti rychlostí 108 km/h. Pokrytí typické 
buňky 60 GHz pásma bude představovat 25 metrů, tedy zhruba jeden pokoj, takže 
tyto sítě v tomto pásmu velmi pravděpodobně nebudou vhodné pro používání rychle 
se pohybujícími objekty. Tyto objekty budou využívat nižší frekvence. To ale 
vymezuje použití 60 GHz pásma pro pomalu se pohybující se objekty.  
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3.2.8. Stínění 
 

V pásmu 60 GHz uživatelé pohybující se kolem AP (základnové stanice) stíní 
signál. Stínění se stává závažným problémem. Pokud uživatel stojí, zatímco ostatní 
se pohybují, může se mu snadno stát, že ztratí spojení s AP. Rozdíly centimetrů hrají 
roli, protože mezi AP a terminálem je třeba zachovávat přímou viditelnost. Je třeba 
provést handover k jinému AP a je potřeba vyhodnocovat potřebu a handovery 
provádět mnohonásobně rychleji než v sítích 3G. Navíc je evidentně potřeba, aby se 
oblasti pokrytí jednotlivých AP překrývaly, tedy aby bylo možné uživatele  přepojit na 
jiný AP v případě, že mu spojení zastíní jiný uživatel.  

 
 
4 POROVNÁNÍ GENERACÍ MOBILNÍCH SÍTÍ 
 

Jednotlivé technologie jednotlivých generací mobilních sítí umožňují různou 
teoretickou i skutečnou rychlost dat, jak naznačuje tabulka 4.1. 
 
Tab. 4.1. Rychlosti mobilního bezdrátového přístupu 

Generace mobilních Technologie Teoretická rychlost dat Skutečná rychlost dat Předpokládaná  
systémů     dnes rychlost v roce 2006 

1G AMPS 19,2 kbit/s 9 kbit/s   
  CDPD 19,2 kbit/s 9,6 kbit/s   
  GSM 14,4 kbit/s 7-9 kbit/s   
  TDMA, Iden 19,2 kbit/s 9,6-19,2 kbit/s   

2G HSCSD 57 kbit/s 20 kbit/s 30 kbit/s 
  PHS a PDC 64 kbit/s 10-20 kbit/s   
  CDMA 64 kbit/s 10-20 kbit/s   

2,5G GPRS 115 kbit/s 20-40 kbit/s   
2¾G EDGE 384 kbit/s 36 kbit/s   

  UMTS 2 Mbit/s 40 kbit/s 200 kbit/s 
  CDMA2000 1xRTT 153 kbit/s 50-80 kbit/s ? 

3G W-CDMA 384 kbit/s 200-300 kbit/s ? 
  1xEV-DO 2,4 Mbit/s 200-300 kbit/s   
  1xEV-DV 4,8 Mbit/s 200-300 kbit/s   

4G OFDM 20-54 Mbit/s ? Zatím neexistuje ? 

 
 
 
 
5 TEORETICKÁ A REÁLNÁ RYCHLOST 
 

Rozdílné hodnoty v datových rychlostech uváděných provozovateli a 
v rychlostech, které nakonec má k dispozici uživatel, jsou způsobené nejednotnou 
metodologií měření přenosové kapacity, protože nelze použít stejný přístup jako pro 
měření kapacity hlasových sítí. Hlasové služby totiž připisují celý rádiový signál pro 
uživatele, zatímco pro data se využívá sdílení několika datových kanálů mnoha 
uživateli.  

 
Nejvyšší rychlost kanálu (peak channel rate) specifikuje datovou kapacitu 

rádiového rozhraní. Jedná se o maximální rychlost dat obousměrného spoje, který 

 - 15 -



lze alokovat pro jednoho uživatele za nejlepších podmínek. Tato rychlost je velmi 
vysoká (pro UMTS se jedná o 2,3 Mbit/s, tj. 6 kanálů o 384 kbit/s na jednoho 
uživatele; pro GPRS se rovná 163 kbit/s), ale není dobrým měřítkem pro kapacitu, 
protože pravděpodobnost dosažení těchto hodnot v celé síti je minimální. 
 

Realističtější měřítko pro bezdrátovou datovou kapacitu je průměrná 
agregovaná propustnost. Ta odpovídá průměrnému součtu bitů za sekundu pro 
všechny uživatele, které základnová stanice může přijímat a vysílat na svém 
rozhraní. Tato hodnota závisí na řadě faktorů jako technologie, podmínky pro rádiové 
vysílání v buňce, objem provozu v přilehlých buňkách. Toto měřítko se používá pro 
určení kapacity rádiového rozhraní a zahrnuje v sobě omezení způsobené rušením. 
Pro UMTS s jednou nosnou o 5 MHz bude propustnost v rozmezí 500-900 kbit/s na 
sektor sítě. 
 

Agregovaná propustnost se dělí mezi mnoho uživatelů, kdy každý z nich 
nakonec využívá průměrnou propustnost uživatelských dat. Tato hodnota se zdá 
nízká, protože se jedná o průměrnou propustnost za hodinu. Kvalita komunikace 
vnímaná uživatelem je spíše spojená s rychlostí okamžitých shluků dat, která je 
vysoká. 

Při pohledu na datagramy IP je zřejmé, že značná část provozu IP je tvořena 
režií, tedy záhlavím datagramů obsahujícím řídící informace. Nové specifikace již 
pomatují na kompresi záhlaví, která např. u IPv6 může znamenat úsporu až 75% 
délky datagramu. Komprese také umožňuje efektivnější využití menších datagramů, 
které minimalizují chybovost přenosu častou právě v bezdrátových sítích. UMTS, na 
rozdíl od GPRS, provádí pouze kompresi záhlaví, nikoli dat. 
 
 
6 BEZDRÁTOVÉ PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ 
 

Bezdrátové technologie se uplatňují jak v domácích či podnikových sítích, tak 
v řešení první míle. Širokopásmový bezdrátový přístup (BWA, Broadband 
Wireless Access) vychází z původní rádiové místní smyčky, používané pro přenos 
hlasu. BWA může pracovat v licenčním nebo bezlicenčním pásmu. Typicky požadují 
systémy BWA přímou viditelnost, ale díky novým technologiím (modulaci, anténním 
systémům) moderní BWA toto omezení již nemají. Od firemních řešení BWA se 
rychle přechází k otevřeným systémům podle nových norem pro metropolitní 
bezdrátové sítě WMAN (WiMax). Pro přístup k Internetu lze v domácím prostředí i na 
veřejných místech (hot spots) využít také bezdrátových lokálních sítí WLAN (typicky 
Wi-Fi). 
 
6.1. Klasifikace bezdrátových sítí 
 

Bezdrátové sítě lze klasifikovat podle mnoha odlišných druhů kritérií: 
 
Podle podpory mobility uživatelů: mobilní vs. fixní – ne vše co je bezdrátové je 
současně mobilní. Mobilní bezdrátové sítě umožňují transparentní pohyb uživatele a 
jeho zařízení v rámci jedné bezdrátové sítě i mezi sítěmi, zatímco fixní sítě umožňují 
pouze „pevné bezdrátové “ připojení k dané síti.  
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Podle typu signálu: 
 

• Rádiové sítě – nejčastější, s různým dosahem, vhodné pro domácí sítě 
i širokopásmový přístup k Internetu. Rádiový signál proniká zdmi a 
stropy, avšak některé sítě potřebují tzv. přímou viditelnost (bez 
překážek). Čím vyšší kmitočet, tím menší dosah. Signál o nízkém 
kmitočtu se šíří jako povrchová vlna, sleduje zakřivení Země a může 
docílit značného dosahu. Signál od kmitočtu jednotek GHz se šíří jako 
přímá vlna a je omezen geometrickým (optickým) horizontem, proto je 
jeho dosah omezen přímou viditelností. Mikrovlnné technologie jsou 
vhodné pro komunikaci ve vnějším prostředí, kde podporují přenosy do 
50 km, pro vnitřní prostředí se hodí systémy s rozprostřeným spektrem 
(technologie vyvinutá za 2. světové války). Útlum signálu není přesně 
úměrný použitému kmitočtu a nevzrůstá  rovnoměrně s vyšším 
kmitočtem, protože svůj vliv má nehomogenní prostředí. Rádiová síť 
pracuje v rámci rádiových buněk, tj. prostorových oblastí, v nichž 
mohou stanice komunikovat (prostřednictvím základnové stanice nebo 
přístupového bodu) 

• Optické bezdrátové sítě – velký dosah (stovky metrů) v přímé 
viditelnosti a vysoká kapacita přenosu dosahující rychlosti světla ve 
vakuu. Vhodné pro podnikové sítě pro komunikaci mezi budovami nebo 
pro domácí sítě pro přístup k Internetu (řešení přístupové sítě) 

• Infračervené sítě – malý dosah a neprůchodnost překážkami, z čehož 
plyne omezení na prostor mezi zdmi a současně větší bezpečnost vůči 
odposlechu vně místnosti (infračervené sítě nepodléhají regulaci) 

 
Podle kmitočtového pásma: licenční vs. bezlicenční – rádiové sítě potřebují ke 
své činnosti přidělené pásmo, které je buď volné (bezlicenční, s generálním 
povolením), nebo vyžaduje licenci. Zatímco licenční pásma sdílí pouze vymezený 
počet sítí, bezlicenční pásma mohou snadno být přetížena nejrůznějším typem 
provozu, a tak v nich často dochází k rušení negativně ovlivňujícímu kvalitu 
komunikace. 
 
Podle užití: 
  

• Bezdrátové metropolitní sítě (WMAN, Wireless Metropolitan Network) 
• Lokální sítě (WLAN, Wireless Local Area Network) 
• Osobní sítě (WPAN, Wireless Personal Area Network) 

 
WMAN a WLAN se využívají v řešení první míle, zatímco WLAN a WPAN lze využít 
v domácích sítích. 
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6.2. Specifikace bezdrátových sítí 
 

Specifikace bezdrátových sítí se zabývá především IEEE, a to v následujících 
podvýborech: 

 
• IEEE 802.11 – bezdrátové lokální sítě (WLAN)  
• IEEE 802.15 – bezdrátové osobní sítě (WPAN) 
• IEEE 802.16 – širokopásmový bezdrátový přístup, bezdrátové 

metropolitní sítě (WMAN) 
• IEEE 802.20 – širokopásmové mobilní bezdrátové sítě (MBWA, Mobile 

Broadband Wireless Access) 
 
6.3. Pevný bezdrátový přístup 

 
Bezdrátový přístup k internetu (FWA, Fixed Wireless Access) nezávisí na 

provozovateli ani telekomunikační ani kabelové sítě, takže je může provozovat 
prakticky každý, kdo má licenci (pokud je třeba). Rychlost a snadnost instalace je 
vysoká, podobně jako flexibilita sítě. 
 

Širokopásmový bezdrátový přístup (BWA, Broadband Wireless Access) může 
tedy uspokojit nejen mobilní uživatele, ale především stacionární uživatele (domácí i 
firemní), pro které bezdrátový přístup může být jediný možný nebo v dané lokalitě 
nejvýhodnější. Šířka pásma přímo souvisí s nabízenou rychlostí pro uživatele. Proto 
se širokopásmové sítě spíše orientují na spektrum jednotek až desítek GHz (licenční 
i bezlicenční). Bezlicenční spektrum odpovídá spektru používanému bezdrátovými 
lokálními sítěmi (WLAN, IEEE 802.11a/b, tedy 2,4 nebo 5 GHz). Požadavky vedoucí 
ke vzniku nových systémů modulace a kódování jsou vyšší přenosová rychlost 
(řádově Mbit/s) a podpora kvality služby (QoS).  
 

Problematickým bodem při budování FWA byla donedávna potřeba přímé 
viditelnosti (LOS, Line of Sight) mezi základnovou stanicí a účastnickou stanicí. 
Řešení odrazů signálů od různých překážek a jejich přijmu se zpožděním již 
nevyužívá, takže nové systémy pracují na bázi NLOS (Non-Line of Sight). Využívá se 
OFDM a nových anténních systémů a pracuje se také na topologii propojených sítí, 
kde jednotlivá uživatelská zařízení fungují současně jako transpondéry (peer-to-peer 
model datového přenosu). 
 
6.4. Bezdrátová místní smyčka 
 

Řešení přístupových sítí prostřednictvím radiových bezdrátových místních 
smyček (WLL, Wireless, Local Loop, nebo RITL, Radio In The Loop) není nové, ale 
původně byly smyčky určeny pro hlasovou komunikaci, proto se jednalo o 
úzkopásmové WLL. Vytvořila se řada systémů, založených na různých variantách 
norem pro mobilní komunikaci nebo na firemních systémech. 
 

Typickou konfigurací WLL je buňková, mnohabodová (point-to-multipoint) 
architektura složená z účastnických stanic (subscriber station), pevných nebo 
mobilních, komunikujících se základnovou stanicí (base station) dále propojenou na 
páteřní síť, resp. Internet. Buňková typologie sítě vychází z požadavku na užívání 
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stejných radiových kmitočtů  v různých částech sítě. Kmitočty se musí v nejbližším 
sousedství odlišovat, aby nedocházelo k nežádoucímu rušení. Kvůli využití 
kmitočtového spektra a vlastnostem šíření radiových signálů je klasická architektura 
těchto sítí vhodná právě pro hlasové služby, nevyhovuje však požadavkům na 
širokopásmové služby.  
 

B-WLL se dosud řešily převážně firemně, nikoli na základě otevřených norem. 
Jako přenosové technologie se používá přístup s kódovým, časovým nebo 
kmitočtovým dělením (CDMA, TDMA, FDMA), samostatně nebo ve vzájemné 
komunikaci. 
 

Na zvýšení kapacity bezdrátových systémů je buď třeba rozdělit buňku na 
segmenty a opětovně využívat stejné kmitočty (spatial reuse), anebo využít více 
přijímačů a vysílačů (MIMO, Multiple-In, Multiple-Out) na základně i u účastníka. 
 

Systémy BWA vycházejí z původních řešení mikrovlných pozemních systémů. 
LMDS (Local Multipoint Distribution Service; 26+ GHz) a MMDS (Multichannel 
Multipoint Distribution Service; 2; 3,5 a 10,5 GHz) představují první generaci kategorií 
služeb FWA, využívající většinou licenční pásma. MMDS nabízí nižší rychlosti za 
nižší cenu, zatímco LMDS nabízí vysoké rychlosti, v menším dosahu, ovšem za 
podstatně vyšší ceny.  

 
LMDS s mnohabodovou topologií se příliš neliší od kabelové služby, protože 

základová stanice posílá informace všem koncovým uživatelům prostřednictvím 
rádiového kanálu v jednom radiovém sektoru a CPE si vybírají informace pro ně 
určené. Základnová stanice může typicky poskytovat symetrickou kapacitu 500 
Mbit/s pro sdílení mezi uživateli v rámci jedné buňky. Přidělená kapacita na jednoho 
uživatele může být symetricky kolem 7 Mbit/s. Tuto kapacitu lze následně ještě sdílet 
s CPE prostřednictvím více portů mezi uživateli. 
 

Infrastruktura páteřní sítě, která propojuje základnové stanice je v podstatě 
stejná jako síť propojující DSLAM u ADSL, takže se technologie mohou užitečně 
doplňovat. LMDS může překonat ADSL v kapacitě zpětného směru.  
 

Rádiové spektrum přidělené  přístupovým systémům (obvykle kolem 10, 26, 
28 nebo 38 GHz) je konečné, takže je potřeba provést plánování využití rádiových 
zdrojů.  Jedním ze základních omezení LMDS je požadavek přímé viditelnosti mezi 
zákazníkem a základnovou stanicí. Systémy používající milimetrové vlny negativně 
ovlivňuje déšť a sníh, protože způsobují útlum signálu vedoucí ke zvýšení chybovosti 
na spoji.  
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7 WIMAX 
 

 
 

 
Řešením FWA druhé generace se zabývá podvýbor IEEE 802.16 specializující 

se na bezdrátové metropolitní sítě (WMAN, Wireless Metropolitan Area Networks). 
Normalizované řešení BWA, dnes označované jako WiMAX, nabízí trhu konečně 
otevřenou technologii, která docela jistě zahýbe zájmy výrobců a bezdrátových ISP a 
zákonitě se musí projevit zájmem koncových uživatelů. Tam, kam nedosáhne Wi-Fi, 
může být úspěšně nasazená otevřená technologie pro metropolitní bezdrátovou síť, 
zahrnující řešení první míle. 
 

Pracovní skupina IEEE 802.16 založená v roce 1999 se zabývá 
širokopásmovým bezdrátovým připojením (BWA - Broadband Wireless Access). Tato 
pracovní skupina, respektive standardy, kterými se tato skupina zabývá, bývá 
označována (kromě čísla 802.16) také jako WMAN nebo WirelessMAN. První norma, 
která v této pracovní skupině vznikla je označená jako 802.16. Byla zveřejněna 
8. dubna 2001 a řeší rádiové rozhraní (air interface) pro bezdrátové metropolitní sítě. 
V dubnu 2002 vznikla norma 802.16a, která obsahuje rozšíření pro frekvence 2-11 
GHz. Standard 802.16c vznikl v lednu 2003 a řeší podrobné implementační specifika 
normy 802.16 (požadavky na jednotlivá zařízení). Nejnovější přírůstek do skupiny 
těchto standardů byl v roce 2004 - 802.16d, který v podstatě shrnuje 802.16/a/c.       
V červnu 2004 byla IEEE-SA ratifikována norma 802.16-2004, která shrnuje a 
nahrazuje všechny předchozí varianty. Právě verze 802.16-2004 je označována jako 
WiMAX. Dále se připravuje norma 802.16e, která se zaměřuje hlavně na mobilitu 
uživatelů (ta by měla být k dispozici v lednu 2006). Poslední připravovaným 
dokumentem je 802.16g, který by měl specifikovat podporu operačních systémů.      
V následujících odstavcích je podrobněji rozepsán vývoj standardu 802.16. 

Stručný přehled vlastností: 

• dosah cca. 50 km, 70 Mbps; 256 Mbps na fyzické vrstvě 
• QoS (Quality of Service) 
• snadná škálovatelnost 
• nevyžaduje přímou viditelnost (2-11 GHz) 
• využívá licencovaná i nelicencovaná pásma  

 - 20 -



 

 

7.1. WiMAX Forum  

WiMAX Forum = Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum. 
Podle WiMAX Fora se postupně začalo sítím založeným na 802.16 přezdívat 
WiMAX. Pozici WiMAX Fora lze přirovnat k WiFi Allianci. WiMAX Forum je nezisková 
organizace sdružující firmy, které se angažují v oblasti technologií WiMAX. 
Organizace byla založena v roce 2003. Jejími členy jsou jak výrobci jednotlivých 
zařízení (Intel, Proxim Fujitsu, Redline, Alcatel), tak i například provozovatelé 
bezdrátových i pevných sítí (British Telecom, France Telecom). Úkolem WiMAX Fora 
je usnadnit rozvoj bezdrátových sítí založených na 802.16 a zaručit vzájemnou 
kompatibilitu přístupových zařízení jednotlivých výrobců. WiMAX Forum provádí 
testování těchto zařízení a bude udělovat logo WiMAX Certified. V současnosti je ve 
španělských laboratořích CETECOM testována první vlna zařízení, která mají zájem 
tento certifikát získat. Lze předpokládat, že první zařízení s certifikací WiMAX Forum 
Certified budou uvedena na trh na přelomu roku 2005/2006.  

7.2. Standard IEEE 802.16 

Tato norma je určena pro připojení první/poslední míle v bezdrátových 
metropolitních sítích. Primárně definuje použití frekvencí mezi 10 GHz a 66 GHz 
(topologie PMP: point-to-multipoint) a pro další standardy předpokládá i využití 
frekvence 2-11 GHz s topologií PMP případně s Mesh topologií. Dále definuje 
jednotnou MAC (medium access control) vrstvu, která podporuje různá řešení fyzické 
vrstvy (označovaná jako PHY) upravená pro konkrétní frekvence. Standard pro 
frekvenci 10-66 GHz počítá s obousměrnou komunikací na mnoha licencovaných 
frekvencích (10.5, 25, 26 GHz...) Zároveň předpokládá vzájemnou interoperabilitu 
jednotlivých zařízení různých výrobců (=>snížení ceny). Návrh pro 2-11 GHz sítě by 
měl obsahovat jak licencovaná tak i nelicencovaná pásma. Již v této normě se počítá 
s požadavkem na zajištění QoS (Quality of Service) závislé na použité aplikaci - u 
přenosu např. hlasu nebo videa je kritické zpoždění a chybovost je možné do jisté 
míry tolerovat, zatímco u obecně datových přenosů je tomu právě naopak.  
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Obr. 7.1. Referenční model normy 802.16, zdroj: IEEE 802.16 

 

7.2.1. Fyzická vrstva- přehled  

Fyzická vrstva (dále jako PHY) byla navržena tak, aby byly zaručeny pokud 
možno optimální podmínky pro velkou množinu požadavků (cena, kapacita, 
rozmístění základních stanic atd.). Aby bylo zaručeno co nejlepší využití spektra je 
podporována jak TDD (Time Division Duplex), tak i FDD (Frequency Division 
Duplex). V obou případech je použit přenosový mechanismus rámců, který umožňuje 
měnit parametry přenosu (modulace, kódování...) na úrovni jednotlivých rámců pro 
každou jednotlivou účastnickou stanici. Nicméně jedním ze základních požadavků 
(který vyplývá z frekvence) je požadavek přímé viditelnosti (LOS: line-of-sight) mezi 
základnovou stanicí a zařízením, což značným způsobem omezuje použitelnost 
celého systému i jeho dostupnost pro koncové uživatele (vyšší náklady). Z tohoto 
důvodu vznikla nová verze standardu - 802.16a.  
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7.2.2. Specifikace servisních služeb 
 
Servisní služby fyzické vrstvy jsou MAC vrstvě poskytovány prostřednictvím 

PHY SAP (service acess point) a to jak u základové, tak i účastnické stanice. Služby 
fyzické vrstvy lze popsat jako množinu mnoha primitiv. Tato primitiva se rozdělují do 
3 základních kategorií: 

• primitiva určená pro přenos dat, tedy prostředníci pro MAC vrstvu (např. 
PHY_MACPDU). 

• primitiva určená pro interakce typu podvrstva-podvrstva (PHY-PHY) 
vztahující se k ovládání vrstvy (např. PHY_TXSTART). 

• 'Management functions'. Primitiva určená pro správu PHY (např. 
PHY_DCD). Typicky se jedná o přizpůsobení frekvence, power 
management, korekce zpoždění atd. 

Primitiva se jmény "PHY_*.request" jsou generována MAC a určena PHY za účelem 
volání služby PHY. 
Primitiva se jmény "PHY_*.confirmation" jsou generována PHY a určena MAC. Jedná 
se o potvrzení obdrženého požadavku ("PHY_*.request"). 
Primitiva se jmény "PHY_*.indication" jsou generována PHY a určena PHY. Obsahují 
výsledek akce PHY. 
 

7.2.3. Specifikace fyzické vrstvy pro 10-66 GHz 

  Uplink PHY je založen na kombinaci TDMA a DAMA (Demand Assigned 
Multiple Access). Kanál pro uplink je rozdělen do několika timeslotů, přičemž počet 
timeslotů přiřazených pro jednotlivá použití je ovládán základovou stanicí a může se 
v průběhu času měnit pro dosažení optimálního výkonu. Kanál pro downlink používá 
multiplex s časovým dělením (TDM), informace pro každou účastnickou stanici se 
vysílá najednou jako jeden proud dat a obdrží ji každá účastnická stanice v daném 
sektoru. Aby byla zajištěna podpora i pro poloduplexní účastnické stanice (užívající 
FDD), zůstává v downlinku rezerva pro TDMA.  

7.2.4 Rámce  

Specifikace fyzické vrstvy pracuje s rámci. Každý rámec se skládá z uplink 
podrámce a downlink podrámce. Podrámec pro downlink začíná synchronizačními a 
řídicími informacemi. Tyto informace by neměly žádným způsobem šifrovány. Pokud 
je použit TDD, je nejdříve vyslán downlink podrámec a poté následuje uplink 
podrámec, V případě použití FDD, probíhá přenos souběžně. Rámce mají vždy délku 
0.5, 1 nebo 2 ms. Šířka pásma pro downlink je libovolná s krokem o velikosti jednoho 
fyzického slotu (PS). Šířka pásma pro downlink je libovolná s krokem o velikosti 
jednoho minislotu, kde minislot je 2m fyzických slotů- m je 0-7.  
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7.2.5. Downlink 

Jedná se o přenos dat od základové stanice k stanici účastnické (vzhledem k 
tomu, že termíny downlink/uplink považuji za dostatečně známé a nenapadá mě 
žádný použitelný český ekvivalent, budu používat anglické termíny). 

 

 

 

Obr. 7.2. Podrámec pro TDD downlink, zdroj: IEEE 802.16 
 

 

Začíná úvodní preambulí rámce, která obsahuje informace pro synchronizaci a 
vyrovnání signálu. Následují řídicí sekce rámce, ve kterých se nacházejí informace o 
fyzických slotech na kterých začíná shluk pro downlink a uplink. Dále se nachází 
TDM část, která nese data organizovaná do shluků s odlišným shlukovým profilem. 
Shluky jsou přenášeny sestupně, seřazeny podle odolnosti přenosu. Každá 
účastnická stanice obdrží a dekóduje řídicí informace rámce, podle kterých nalezne 
hlavičky MAC ve zbytku downlink podrámce. 
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Obr. 7.3. Podrámec pro FDD downlink, zdroj: IEEE 802.16  

 

Podrámec pro FDD downlink je organizován podobně jako v případě použití 
TDD. Po řídicí sekci rámce (která kromě namapování TDM shluků obsahuje i 
namapování TDMA shluků) TDM část obsahuje data určená pro plně duplexní 
účastnickou stanici nebo poloduplexní účastnickou stanici, která má v aktuálním 
rámci vysílat data později než přijímat nebo pro poloduplexní účastnickou stanici, 
která v aktuálním rámci vysílat nemá. Dále FDD podrámec pokračuje TDMA částí 
používanou pro posílání dat poloduplexním účastnickým stanicím, které mají v 
aktuálním rámci vysílat dříve než přijímat. To umožňuje každé účastnické stanici, aby 
dekódovala pouze specifickou část podrážce, aniž by bylo potřeba jej dekódovat 
celý. 

V TDMA části začíná každý shluk opět preambulí, která slouží k opětovné 
fázové synchronizaci. Tyto shluky již nemusí (na rozdíl od TDM shluků) být vysílány v 
žádném pořadí. 

Nezávisle na použité metodě (FDD/TDD) obsahuje podrámec vždy řídicí 
informace - z těch nejdůležitějších například vysílací výkon základové stanice (pro 
ověření podmínek pro přenos účastnickou stanicí), typ fyzické vrstvy (TDD/FDD), 
trvání rámce a dále řídicí informace pro jednotlivé shluky, např. použitá modulace, 
FEC kódování atd. 
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7.2.6. Uplink 

Přenos od účastnické stanice k základové stanici. 

 

 

Obr. 7.4. Podrámec pro uplink, zdroj: IEEE 802.16 
 
 
Podrámec pro uplink může obsahovat tři skupiny shluků: 

• Inicializační shluky (Initial Maintenance bursts)- může dojít ke kolizi 
mezi více účastnickými stanicemi 

• Shluky obsahující odpovědi na multicast a broadcast vysílání- může 
dojít ke kolizi mezi více účastnickými stanicemi 

• Shluky které jsou přenášeny v přidělených intervalech (pro každou 
účastnickou stanici). 

V každém rámci se může nacházet jakýkoliv z těchto shluků. Jejich pořadí 
není nijak určeno a jejich počet je dohromady omezen pouze počtem dostupných 
fyzických slotů. Šířka pásma určená pro 1. a 2. skupinu může být alokovaná 
dohromady. Vysílací mezery (transition gaps) oddělují vysílání jednotlivých 
účastnických stanic v průběhu podrámce a mohou být základovou stanicí použity pro 
synchronizaci. Každý shluk pro uplink začíná preambulí jejíž délka je buď 16 nebo 32 
znaků (definovaná základovou stanicí). 
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7.2.7. Použitá modulace 
 
Pro maximální využití vzduchu jako přenosového média používá PHY 

víceúrovňovou modulaci. Nastavení modulace může být unikátní pro každou 
účastnickou stanici v závislosti na kvalitě přenosu. Pokud se podmínky pro spojení 
zlepší, je možné zvolit jinou složitější modulaci, která umožňuje zvětšit propustnost 
spoje. Pokud se podmínky naopak zhorší (typicky kvůli atmosférickým změnám), lze 
zvolit modulaci jednodušší, tak aby byla zaručena spolehlivost spojení.  
Pro downlink i uplink  je vyžadována modulace QPSK. Dále je volitelně podporována 
modulace 16-QAM a 64-QAM.  
 

 

 
 

Obr. 7.5. QPSK, zdroj: Intel corporation 
 
 
 
 
 

7.2.8. Ovládání rádiového subsystému 
 
Synchronizace: 
 

Demodulátor downlinku většinou produkuje referenční hodinový signál. Přesná 
synchronizace uplink time-slotů se provádí na základě kalibračních procedur 
definovaných MAC vrstvou (aby se zabránilo vzájemnému rušení od jednotlivých 
účastnických stanic). 
 
Řízení frekvence: 
 

Další kritická část fyzické vrstvy. Chyby frekvence závislé na čase a teplotě 
budou mít vždy vliv na bezdrátové přenosy (částečně i kvůli vysokým nosným 
frekvencím). Po počáteční kalibraci frekvence je nezbytné, aby základová stanice 
prováděla periodická měření odchylky frekvence a zasílala tyto údaje účastnickým 
stanicím (prostřednictvím MAC zpráv). 
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 Řízení výkonu: 
 
Podobně jako u řízení frekvence je u uplinku vyžadována počáteční kalibrace 

vysílacího výkonu a následná periodická měření (a případně jeho úpravy). Měření 
opět provádí základová stanice, která každý výsledek porovnává s referenční 
hodnotou a pokud zjistí chybnou hodnotu, zašle zprávu účastnické stanici. Algoritmus 
řízení výkonu by měl být navržen tak, aby zvládal útlum způsobený vzdáleností nebo 
kolísáním výkonu do 10 dB za sekundu až do nejméně 40 dB. Přesná implementace 
takového algoritmu je již záležitostí jednotlivých výrobců zařízení. 

 

7.2.9 Minimální požadavky 
 

Minimální požadavky na systém tak, aby byla zajištěna vzájemná 
interoperabilita. Definovány jak pro základové stanice, tak i pro účastnické stanice. 
 
Podmínky pro šíření signálu: 

 
Mezi základovou a účastnickou stanicí je vyžadována přímá viditelnost. 

Účastnické stanice vyžadují směrové antény s úzkým vyzařovacím úhlem, aby se 
zamezilo rušení a parazitním signálům vzniklým odrazy. Dále jsou definovány 
maximální vysílací výkony pro základovou i účastnickou stanici (+14 dBW/MHz a +30 
dBW/MHz, případně dle podmínek regulačních orgánů). 

 

7.2.10. MAC vrstva 
 

Každá síť využívající sdílené médium potřebuje ke svému provozu 
mechanizmy pro efektivní sdílení tohoto média. V bezdrátových sítích s topologií 
PMP je tímto médiem vzdušný prostor. 

  
Downlink u 802.16 pracuje na základě PMP, s jednou centrální základovou 

stanicí (ta má typicky k dispozici anténu, která umožňuje simultánně obsloužit více 
sektorů). 
 

V rámci jednoho sektoru a jedné vysílací frekvence přijímají všechny 
účastnické stanice stejné vysílání (nebo jeho část); každá účastnická stanice přitom 
kontroluje adresu příchozího vysílání a zachová pouze zprávy jí určené. 

 
V opačném směru probíhá sdílení na doménové bázi. V závislosti na třídě 

poskytovaných služeb může být účastnická stanice oprávněna k trvalému vysílání, 
nebo je právo k vysílání udělováno základovou stanicí na základě požadavku 
uživatele. Dále je zde možnost multicast a broadcast vysílání (například přenos 
videa, hlasu). 

 
MAC je spojovaná služba. Pro účely mapování služeb na účastnické stanice a 

sjednocení různých úrovní QoS probíhá veškerá datová komunikace v rámci spojení. 
Po registraci účastnické stanice se vytvoří jedno spojení pro každý service flow (tok 
služby). Dále mohou být vytvářena nová spojení na základě požadavku uživatele. 
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Koncept toku služby skrze spojení je základem operací MAC protokolu. Toky 
služby poskytují mechanismy pro řízení QoS pro downlink i uplink. Toky služby jako 
takové jsou integrální součástí alokace frekvenčního pásma.Účastnická stanice žádá 
o alokaci pásma pro uplink vždy v rámci spojení. Pásmo je přiděleno základovou 
stanicí buď pro všechny účastnické stanice (každá účastnická stanice má 
narozvrhovaný interval) nebo v rámci spojení. 

 
Jednou založené spojení může vyžadovat aktivní údržbu. Požadavky na tuto 

údržbu jsou dány typem spojované služby. Například IP služby mohou vyžadovat 
podstatnou podporu kvůli jejich vysoké pravděpodobnosti fragmentace. 

 
 Spojení mohou být samozřejmě ukončena. Ukončení spojení může vynutit jak 

základová tak i účastnická stanice. 
 

7.2.11. Adresace a spojení 
 

Každá účastnická stanice má 48 bitovou MAC adresu definovanou podle IEEE 
802-2001. Ta je používána při registraci pro ustanovení odpovídajícího spojení. Je 
také používána (mimo jiné) při autentifikačním procesu. 
 

Spojení jsou identifikována 16 bitovým CID (Connection ID). To dovoluje až 
64K spojení v rámci každého downlink/uplink kanálu. Při inicializaci účastnické 
stanice by měla být mezi základovou a účastnickou stanicí založena 3 spojení v 
každém směru (downlink/uplink). Tři proto, že existují 3 odlišné třídy QoS provozu 
mezi účastnickou a základovou stanicí. Základní spojení je určeno pro zasílání 
krátkých urgentních zpráv řízení MAC. Primární spojení slouží k zasílání delších, na 
zpoždění méně kritických zpráv řízení MAC. Sekundárním spojením se zasílají 
zprávy řízení standardních protokolů vyšších vrstev (DHCP, TFTP, SNMP atd.) Tyto 
zprávy jsou přenášeny v IP paketech.Požadavky na přenos vždy vycházejí z CID. 
Také vyšší vrstvy mohou z CID vycházet. 
 

7.2.12. Formát MAC PDU 
 

Každý PDU začíná hlavičkou s konstantní délkou. Poté může následovat 
vlastní obsah (s proměnnou délkou) a CRC (pevná délka). Jsou definovány dva 
formáty hlavičky- Generic MAC header (obecná hlavička MAC), obsahující zprávy 
řízení MAC nebo data, a Bandwidth Request Header (požadavek na pásmo) která 
obsahuje požadavek na dodatečné pásmo. 

 

7.2.13. Generování MAC PDU 
 
Probíhá podle následujícího vývojového diagramu: 
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Obr. 7.7. Vývojový diagram MAC PDU 
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7.2.14. Služby pro plánování uplinku 
 

Tyto služby jsou určeny pro zefektivnění procesu přidělování práva na 
vysílání. Základová stanice může ze zvolené plánovací služby a vybrané úrovně QoS 
předvídat datový provoz a požadavky na dobu odezvy a na základě toho přidělovat 
vysílací práva ve vhodnou dobu. 

 
Základní služby jsou: služba nevyžadující oprávnění (Unsolicited Grant 

Service), služba volby v reálném čase (Real-Time Polling Service), služba volby 
(Non-Real-Time Polling Service) a nejlepší snaha (Best Effort). Každá služba je 
přizpůsobená přenosu jiných dat. 

• Unsolicited Grant Service (UGS) - Je navržena pro real-time datové 
přenosy, které generují pakety s konstantní délkou vysílané periodicky, 
jako je například VoIP (Voice over IP). Služba poskytuje právo na 
vysílání s pevnou velikostí v periodických intervalech (to pomáhá 
eliminovat zpoždění a režii účastnické stanice). 

• Real-Time Polling Service (RTPS) - Je navržena pro přenos real-time 
datových přenosů, které generují pakety s proměnnou délkou vysílané 
periodicky, jako je například přenos streamovaného videa (MPEG).  

• Non-Real-Time Polling Service (NRTPS) - Je navržena pro přenosy, 
které není potřeba vykonávat v reálném čase a které generují pakety s 
proměnnou délkou (např. FTP). Stanice dostane právo k vysílání v 
intervalu menším než 1 sekunda. 

• Best Effort (BE) 

 

7.2.15. MAC podpora fyzické vrstvy 
 

MAC podporuje jak rámcovanou, tak i nerámcovanou (framed a nonframed) 
specifikaci fyzické vrstvy. Pro rámcovanou PHY vyrovnává MAC své plánovací 
intervaly s dělením rámců fyzické vrstvy. Pro nerámcovanou PHY vybírá plánovací 
intervaly MAC (zvýšení výkonosti systému). 

 

7.2.16. Inicializace, vstup do sítě 
 

Proces inicializace je naznačen na následujícím obrázku, nezachycuje možné 
chyby. 
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Obr. 7.8. Přehled inicializace účastnické stanice, zdroj IEEE 802.16 
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Tato procedura může být shrnuta do následujících fází: 

• Vyhledání downlinku, synchronizace: jako první (při inicializaci nebo po 
ztrátě signálu) hledá účastnická stanice downlink kanál. Účastnická 
stanice by měla trvale uchovávat parametry posledního spojení a ty 
využít při inicializaci. Pokud tyto parametry selžou, pokračuje 
skenováním dalších frekvencí. 

• Zjištění parametrů downlinku: MAC by měla vyhledat řídicí zprávy MAC. 
Účastnická stanice dokončí synchronizaci jakmile obdrží alespoň jednu 
takovou zprávu. 

• Zjištění parametrů uplinku: po dokončení synchronizace by měla 
účastnická stanice vyčkat na zprávu od základové stanice, která 
obsahuje parametry pro uplink. Tyto zprávy jsou základovou stanicí 
vysílány periodicky a je použita broadcast adresa. 

• Iniciální určování vzdálenosti a automatické úpravy: určování 
vzdálenosti je důležité kvůli zjištění správného časového vyrovnání. 
Nastavení dalších parametrů (vysílací výkon, atp.) je v rámci několika 
omezení závislé na implementaci: všechna nastavení musí vždy 
vyhovovat schváleným rozsahům, nastavování výkonu vždy začíná od 
minimálního výkonu, pokud je při inicializaci zvýšen výkon na 
maximum, měl by být vrácen zpět na minimální hodnotu. 

• Dohoda základních schopností: účastnická stanice informuje 
základovou o svých schopnostech, základová vrací zpět průnik svých 
účastnických schopností. 

• Autorizace a výměna klíčů: viz bezpečnostní subvrstva. 
• Registrace: při registraci obdrží účastnická stanice sekundární řídicí 

CID, čímž se stává spravovatelnou. 
• Určení přesného data a času. 
• Přenos provozních parametrů: prostřednictvím TFTP (na sekundárním 

řídicím spojení) se provádí přenos konfiguračního souboru. 

 

7.3. Standard IEEE 802.16a 

Tento standard vznikl v dubnu 2003 jako rozšíření standardu 802.16. 
Rozšíření spočívá v konkrétní specifikaci parametrů MAC a fyzické vrstvy pro 
frekvenční pásmo 2-11 GHz a podporu Mesh topologie. Hlavní změna je v oproštění 
se od požadavku přímé viditelnosti mezi stanicemi (souvisí s frekvencemi). Tato 
změna pochopitelně vyžaduje rozšíření funkcionality fyzické vrstvy: rozšíření power-
managementu, podpora Mesh topologie, detekce rušení (DFS) atd. 

 

7.3.1. Rozšíření fyzické vrstvy 

Fyzická vrstva byla rozšířena o možnost použití frekvencí 2-11 GHz a s tím 
související zproštění se požadavku přímé viditelnosti. Od verze standardu 802.16a je 
tedy možné uvažovat i spoje bez přímé viditelnosti (NLOS, Non Line Of Sight). V 

 - 33 -



souvislosti s otázkou přímé viditelnosti je uváděn také pojem optická přímá viditelnost 
(OLOS, Optical Line Of Sight). Ten označuje situaci, kdy mezi koncovými body 
existuje přímá viditelnost, ale je narušena 1.Fresnelova zóna, tj. z hlediska šíření 
radiových vln nelze pojem přímá viditelnost použít. Původní specifikace fyzické vrstvy 
pro 10-66 GHz je dále nazývána jako Wireless MAN-SC. 

 

 

Obr. 7.10. NLOS – Non Line Of Sight   

 

 

Obr. 7.11. OLOS – Optical Line Of Sight 

 

7.3.2. Fyzická vrstva WirelessMAN-SCa 

Používá stejné technologie jako PHY pro 10-66 GHz (Podpora TDD, FDD, 
TDMA, TDM...) Rozšíření se týká frekvence- na 2-11 GHz a používaných modulací. 
V tomto režimu se nově používá modulace BPSK a 256-QAM. Princip BPSK lze 
nastínit zhruba takto: 
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1.1 Obr.7.12. Princip modulace BPSK, zdroj IEEE 802.16a 
 

Dále se také používá řízení výkonu a to jak iniciální (při nastavení), tak i 
periodické (při provozu) a měření kvality přenosového kanálu. 

Požadavky na systém:  

• Přesnost frekvence kanálu: +/- 15 miliontin dané frekvence za teploty 
od -40 do +65 ºC minimálně 5 let od data výroby.  

• Časování vysílaných znaků: rozdíl mezi min a max za 2 sekundy nesmí 
být větší než 2% nominální znakové frekvence, opět za teplot od -40 do 
+65 ºC.  

• Řízení výkonu: účastnická stanice by měla poskytovat 50 dB monotónní 
hladinu výkonu s tolerancí +/-3 a krokem 1 dB +/- 0.5dB. 

 

7.3.3. Fyzická vrstva WirelessMAN-OFDM 

Používá frekvenční pásmo 2-11 GHz, je založena na OFDM (Ortogonální 
Frekvenční Multiplex) a nevyžaduje přímou viditelnost. Technologie OFDM umožňuje 
překonat obtíže způsobené NLOS šířením signálu. Princip spočívá v tom, že se 
frekvenční spektrum jednoho kanálu rozdělí na více subkanálů, prostřednictvím 
kterých se přenášejí samostatné signály. Jednotlivé subkanály jsou zvoleny tak, aby 
mezi nimi nedocházelo k vzájemným interferencím (každý subkanál je vždy 
orthogonální k ostatním). Každý subkanál může používat odlišný způsob modulace 
dat; použitá modulace samozřejmě odráží konkrétní vlastnosti přenosového média 
(subkanálu). Takovýmto způsobem lze celý kanál pružněji a efektivněji využít. 
Výhodu, kterou přináší OFDM z hlediska NLOS šíření signálu, je nižší bitová rychlost 
na jednotlivých subnosných, díky které je přijímaný signal méně náchylný na 
intersymbolovou interference. Zjednodušeně řečeno, mezi jednotlivými symboly je 
dostatečná časová rezerva, během které k přijímači dojde i signál zpožděný díky 
delší trase šíření prostřednictvím odrazů a není tak rušen následující symbol. 
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Obr. 7.13. Porovnání OFDM a single carrier modu, zdroj: WiMAX Forum 

7.3.4. Rozšíření MAC 

Mesh topologie 

Byla doplněna podpora Mesh topologie. Zatímco u PMP může účastnická 
stanice komunikovat pouze se základovou stanicí, u mesh topologie je možné, aby 
provoz procházel přes jinou účastnickou stanici, případně se přenosy mohou 
odehrávat mezi dvěma účastnickými stanicemi. Zavádí se nový termín Mesh BS 
(Mesh Základová Stanice). Mesh základová stanice je každá účastnická stanice, 
která má přímé spojení 'ven' ze 'své' smyčky. V této souvislosti se také definují tři 
nové termíny 'Soused' (Neighbor), 'Okolí' (Neighborhood) a 'Rozšířené okolí' 
(Extended Neighborhood). Soused je každá účastnická stanice se kterou má stanice 
spojení, sousedství je potom skupina všech sousedů na které má uzel přímé spojení 
a rozšířené sousedství jsou všichni sousedi. 

 

Obr. 7.14. Mesh topologie 
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Alokace pásma 

U normy 802.16a odpadá udílení vysílacího práva na spojení. Požadavek na 
vysílání se vždy vztahuje ke konkrétnímu CID, ale právo se přiděluje pro základní 
CID účastnické stanice (a ne pro konkrétní CID). 

Podpora Mesh topologie 

Volitelně je podporována Mesh topologie. To má za následek ten fakt, že již 
nelze jednoduše oddělit downlink a uplink subrámce (jedna stanice může 
komunikovat s řadou dalších stanic a ne jen se základnou). Nicméně v typických 
instalacích se vždy budou nacházet uzly, které budou plnit základní funkčnost 
základové stanice. 

Používá se buď distribuované plánování - veškeré přenosy jsou plánovány 
pouze v rozšířeném okolí do vzdálenosti dvou skoků. Toto plánování není nijak 
závislé na základové stanici. Dále se používá centralizované plánování, při kterém je 
veškerý provoz plánován základovou stanicí (tudíž nemůže nastat kolize):  

 
 

 
 

Obr. 7.15. Naznačení centralizovaného plánování, zdroj IEEE 802.16a 

Podpora fyzické vrstvy 
 
Opět doplněna kvůli Mesh topologii:  

• v Mesh modu se používá pouze TDD. 
• každá stanice udržuje přehled o fyzickém okolí- MAC adresy, počet 

skoků k okolí... 
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7.4. Standard IEEE 802.16c 

Tento standard obsahuje doplnění podrobné specifikace systémových profilů 
pro systémy operující na frekvenci 10-66 GHz. Jedná se o implementační detaily:  

• trvání rámce 1 ms  
• použití QPSK a QAM-16 pro downlink  
• QPSK pro uplink  
• 20 Mbaud symbol rate  
• 5000 PS (fyzických slotů) per frame 

Dále konkretizuje konfigurační soubory jak pro účastnickou stanici, tak i pro 
základnu. 

  

7.5. Standard IEEE 802.16e 

Záměrem standardu 802.16e je zajištění mobility v rámci bezdrátových 
metropolitních sítí. Jedná se opět o doplnění základní normy tak, aby v případě 
potřeby splňovala požadavky na základní mobilitu účastnických stanic. Podpora by 
se měla týkat pohybujících se zařízení až do rychlosti 150 km/h. Norma přímo 
vychází z 802.16a, přičemž je zapotřebí implementovat mechanismus pro předávání 
stanice mezi buňkami (na základě kvality signálu). Kapacita sítě je z důvodu zvýšené 
režie pochopitelně nižší než u 802.16a, nicméně má k dispozici vylepšené prostředky 
pro řízení výkonu a napájení zařízení. Jako zařízení se předpokládá například 
přenosný počítač. 

Tento standard by měl poskytovat podobnou funkčnost jako mobilní 3G sítě 
nebo sítě podle standardů 802.20. IEEE 802.20 je nová pracovní skupina přímo 
zaměřená na mobilitu. Standard by měl poskytovat přístup k síti až do rychlosti 250 
km/h a měl by operovat na frekvencích nižších než 3.5 GHz. Rychlost přístupu by se 
měla pohybovat okolo 4Mbps pro downlink a 800kbps pro uplink na buňku 
(agregovaná). Jedna buňka by měla pokrýt oblast o průměru cca 15 km. 

  

7.6. Standard IEEE 802.16g 

Úkolem normy 802.16g je definovat standardní postup systémů založených na 
WiMAX na rozhraní operačního podpůrného systému. Obsahuje základní požadavky 
na řídicí mechanismy sítě:  

• obsluha zařízení  
• obsluha uživatele  
• správa uživatelských účtů  
• správa konfigurací 
• řízení chyb  
• obecná správa účastnické/ základové stanice  
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8 SROVNÁNÍ WIMAX - WIFI 

Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že mezi sítěmi 802.16 (WMAN) a 
802.11 (WLAN) existuje poměrně velká podobnost a že se pole působnosti těchto 
technologií do značné míry překrývají, veškerá podobnost začíná a v podstatě i končí 
u toho faktu, že v obojím případě se jedná o bezdrátovou technologii. 

Základní rozdíl je patrný už z názvu obou standardů:  

• WLAN je bezdrátová lokální síť, tedy síť jejíž působnost ve většině 
případů nepřesáhne jednu budovu (blok budov) a jejíž maximální dosah 
je zhruba do 10 km; s tím že přenosové rychlosti činí od 1 do 54 
(802.16g) Mbps.  

• WMAN je naproti tomu metropolitní síť; její maximální dosah činí cca 50 
km a dosahované rychlosti jsou okolo 70 Mbps. 

Standard pro WLAN se začal vyvíjet v polovině 90. let a v roce 1999 (kdy byla 
vytvořena pracovní skupina 802.16) již byl základní standard 802.11a/b k dispozici. 
Proto návrh WMAN je podstatně modernější a obsahuje prvky, které v WLAN 
zahrnuty nejsou. WMAN podporuje větší počet uživatelů, má větší dosah a 
propustnost. Dále na rozdíl od WiFi obsahuje podporu pro QoS na MAC úrovni a 
součástí standardu je i kvalitnější zabezpečení. Z implementačních záležitostí 
uveďme například přístup k médiu, kde u WiFi je založen na CSMA/CA a u WiMAXu 
vždy probíhá plánování, které veškeré kolize v podstatě vylučuje. Obě technologie 
používají pro zvýšení kapacity sítě OFDM.  

Základní výhoda WiFi oproti WiMAXu je bezesporu to, že WiFi je dnes běžně 
používaná technologie, zatímco zařízení určená pro WiMAX se teprve začínají 
objevovat na trhu. Právě díky době, po kterou je již WiFi na trhu, jsou ceny 
koncových zařízení velmi příznivé (několikanásobně nižší než při nástupu WiFi). U 
WiMAXu je očekáván podobný pokles cen v následujícím roce, kdy by se měl začít 
rozšiřovat jeho podíl na trhu. 

Pravděpodobně lze očekávat, že obě technologie budou úspěšně existovat 
vedle sebe a že se jejich funkce budou spíše doplňovat než překrývat. Jak bylo 
řečeno výše, technologie WiFi svými vlastnostmi není určena pro metropolitní sítě a 
její používání pro tyto účely v našich podmínkách je v podstatě suplováním a 
vyplňováním mezery trhu, který dosud nenabízel vhodné technologie. V ideálním 
případě bude v nejbližší době technologie WiFi vrácena do sektoru sítí, pro které byla 
původně navržena, a venkovní sítě charakteru MAN budou využívat právě 
technologii WiMAX. 

Příklad použití: Prostřednictvím WiMAXu bude připojena například 
domácnost/malá firma; v rámci objektu potom bude konektivita zajištěna pomocí 
WiFi. Technologie WiMAX je ideální např. pro lokální ISP, kteří mohou s její pomocí 
vybudovat “páteř” v rámci města a technologii WiFi použít skutečně až na konečnou 
distribuci k uživatelům typu domácností. K firemním zákazníkům je samozřejmě 
vhodné použít klientskou stanici WiMAX, aby bylo možné nabídnout odpovídající 
kapacitu spoje a zajistit příslušnou kvalitu.  
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9 FLARION 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Technologie Flarion  prezentuje nový způsob komunikace za použití Flash-
OFDM.  
 

Flash-OFDM je radiová technologie, která poskytuje rychlost downlinku            
v průměru na jeden sektor 1,2 Mb/s (maximální hodnota je 3,2 Mb/s) a uplinku 300–
500 kb/s (maximum na kb/s). Systém je postaven na komunikaci přes IP, tedy 
internetový protokol. Proto jej mohou bez problémů využívat stávající internetové 
aplikace. 

 
Základní vlastnosti Flash-OFDM : 
 

•Širokopásmový přístup – průměrná downlink rychlost přenosu dat 1 až  
1.5  Mbps, přičemž průměrná uplink rychlost přenosu dat činí 300 - 
500kbps  
•Latence (síťové zpoždění) pod 50 milisekund  
•Podpora mobility 
•Žádné změny pro existující výpočtové prostředky, aplikace, obsah 
nebo protokoly  
•Jedna bezdrátová rozsáhlá síť pro širokopásmová data a hlas  
•Quality of Service (QoS) pro přednostní přístup  
•WAN - Wireless LAN součinnost (všudypřítomný přístup) s WiFi  
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Flarion je založen na FLASH-OFDM (FLASH (Fast Low-latency Access with 
Seamless Handoff) OFDM® (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)). Je to 
inovační  bezdrátová technologie určená pro pokročilé internetové služby v mobilním 
prostředí. Jak její název naznačuje, tato technologie je založena na OFDM airlink, 
bezdrátové metodě přístupu která kombinuje to nejlepší ze svých dvou předchůdců – 
TDMA a CDMA. 

 
FLASH-OFDM je výsledek soustředěného návrhového úsilí vytvořit 

širokopásmový mobilní systém využívající standardní Internet Protokoly (IP). Jádro 
systému tvoří vysoce účinné mobilní implementace OFDM spolu s Flarion's Vector-
LDPC codes, což je schéma pokročilého dopředného opravného kódu. 
 
 Flarion vytvořil koncovou sít pro mobilní operátory, která zahrnuje RadioRouter 
base station produkt line, bezdrátové modemy, začleněný chipset a systémový 
software. Celá IP bezdrátová sít´ bude podporovat jak širokopásmová data tak 
packetizovaný hlas.  
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9.1. Flexband 

Flarion představil vylepšenou verzi Flash-OFDM systémů. Jedná se o 
Flexband, který je postaven na technologii BeaconTone. Ta monitoruje interference a 
dokáže přesměrovat datový tok na cestu s nejkvalitnějším připojením. Umí navíc 
zpracovávat hlas, data a video. U CDMA by uživatel potřeboval další síť a přistroj na 
volání.  

Flexband by měl být k dispozici na kanálu o šířce 1,25 MHz, na kterém běží 
např. EV-DO nebo na kanálu o šířce 5 MHz, kterou můžeme najít u UMTS. V prvním 
případě by měla být dostupná maximální rychlost pro uplink 1,8 Mb/s a downlink 5,3 
Mb/s, průměr se však pohybuje kolem 2,5 Mb/s na jednom sektoru v silně pokrytých 
oblastech a 600–800 kb/s v místech se slabším signálem. Pro šířku kanálu 5 MHz by 
pak měla rychlost dosahovat maximální hranice až 15,9 Mb/s, s průměrem kolem 6 
Mb/s. Kapacita sítě pro hlasové služby by dosahovala  186 hovorů na jeden sektor.  

 

 
Tab. 9.1. Výkonové vlastnosti Flexband, zdroj : www.flarion.com 
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9.2. Srovnání jednotlivých technologií 

 

Mezi průměrnou a maximální hodnotou rychlostí jsou příliš velké rozdíly. Ty se 
pokouší redukovat právě technologie BeaconTone, která se snaží data přesměrovat 
na linku s nejkvalitnějším přenosem, kde by proudila rychleji. Široké pásmo umožňuje 
současný přístup více uživatelů. Jejich signál je pak rozdělován mezi jednotlivé linky 
podle frekvence a nikoli podle časového nebo kódového dělení jako u CDMA.  

 

Tabulka 9.2. Srovnání jednotlivých technologií 

CDMA2000 
1xEV-DO 

Flash-
OFDM 

Flexband 

Flash-
OFDM 

Flexband 

  CDMA20
00 1xEV-

DO 

Rev. A 

Flash-
OFDM 

(1,25 MHz) (5 MHz) 
Max. rychlost downlinku  2,4 Mb/s 3,1 Mb/s 3,2 Mb/s 5,3 Mb/s 15,9 Mb/s 
Max. rychlost uplinku 0,15 Mb/s 1,8 Mb/s 0,9 Mb/s 1,8 Mb/s  1,8 Mb/s  
Voice over IP ne ano 
QoS (Quality of Services) ne ano 
Latence 200 ms méně než 50 ms 
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9.3. Architektura sítě 

Architektura Flash-OFDM resp. Flexband je podobná klasické struktuře 
internetu – kromě fyzické vrstvy obsahuje ještě linkovou a síťovou vrstvu. Proto má 
Flarion také podobné vlastnosti, z nichž nejdůležitější je vytváření komunikace na 
bázi IP. Podporuje mobilní přístup k internetu, hlasové služby (VoIP), síťové aplikace, 
on-line hry, interaktivní komunikaci aj. Důležitá je i nízká latence, jejíž hodnota je 
garantována pod 50 ms.  

Flash-OFDM je komplexní technologie poskytující širokou škálu služeb. 
Konkrétně např. VPN, garance maximální šířky pásma, neomezené stahování, 
přednostní připojení, nastavení rychlostí jednotlivým uživatelům a pod. Vše je možné 
nabízet podle potřeb zákazníků a trhu. 

 

 

 

Obr. 9.1. Schéma architektury sítě, zdroj : www.flarion.com 
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9.4. Technologie Flash-OFDM 
 

Wired IP sdělovací systémy využívají "vrstvenou" síťovou protokolovou 
architekturu, vytvořenou z  5-ti vrstev, které vykonávají jisté funkce v síti. Fyzická, 
(MAC)/Link vrstva a síťová vrstva jsou odpovědné za přístup do sítě. Flash-OFDM je 
založen na stejném principu a využívá ho v bezdrátových technologiích. 
 

Fyzická vrstva pracuje s fyzickými prostředky posílajíce data přes komunikační 
médium. MAC vrstva ovládá přístup k fyzické vrstvě a sdílí to mezi mnohými 
uživateli, zatímco spojovací vrstva užívá procedury a protokoly k přenosu dat 
(spojovací vrstva také zjistí a opraví přenosové chyby). Nakonec, síťová vrstva je 
odpovědná za směrování uvnitř bezdrátové sítě. 
 

Flash-OFDM tvoří vertikálně-integrovaný design obsahující fyzickou, MAC a 
spojovací vrstvu, zatímco síťová vrstva a zbývající vrstvy jsou vodorovně-vrstvené. 

 
 
 

 

Obr. 9.2. Porovnání klasického designu s Flash-OFDM, zdroj : www.flarion.com 
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9.4.1. Flash-OFDM Fyzická vrstva 
 

OFDM fyzická vrstva vytváří robustní vícenásobnou přístupovou technologii, 
která je schopná kompenzovat zhoršení a nejistoty z bezdrátového kanálu. 
Rozprostřené spektrum umožňuje, aby data, která mají být packetizována a prostírají 
se přes široký okruh šířky pásem, byly následně složeny a vznikla tak původní 
zpráva. Díky tomu, Flash-OFDM podporuje větší množství uživatelů a přenosů a je 
vysoce bezpečný. 
 

Technologie Flash-OFDM si bere významné výhody z technologií CDMA a 
TDMA a vyhýbá se omezením, které mají tyto technologie. Tyto výhody umožňují  
Flash-OFDM fyzické vrstvě daleko víc kapacity a efektivity než předcházející air 
interfaces. 
 
 

9.4.2. Flash-OFDM MAC/Spojovací vrstva 
 

Jedním z nejdůležitějších aspektů Flash-OFDM MAC vrstvy je její schopnost 
rychle plánovat a rozdělovat aktivní uživatele mezi "On state" (uživatelé stahují 
webovou stránku) a "Hold state" (uživatelé čtou tu webovou stránku). Sdílení Fyzické 
vrstvy v reálném čase, jen pro ty uživatele, kteří to vyžadují, má za následek účinné 
použití šířky pásma, nízkou celkovou latenci a vylepšení QoS pro velké množství 
mobilních uživatelů.  
 

Spojovací vrstva využívá fyzickou vrstvu pro přenos dat z vysílače k přijímači a 
je odpovědná za síťovou spolehlivost. Flash-OFDM poskytuje vysokou spolehlivost 
skrz spojovací vrstvu která umožňuje rychlou automatickou opakovanou žádost 
(ARQ), která je užívaná pro kontrolu chybovosti vysílaných dat. Pokud je nalezena 
nějaká chyba, zpráva je znova poslána velmi rychle. Proto, s loop times méně než 10 
milisekund, Flash-OFDM ARQ latence je daleko nižší než 3G celulární standardy. 
Toto umožní nízký latenční opětný přenos rámů přijatých omylem.  
 

Tato kombinace vysoké spolehlivosti a nízké latence je kritická pro podporu 
interaktivních aplikací, jako Voice přes  Internet Protokol (VoIP), Instant voice a data 
messaging, online hraní a spousta dalších konkrétních použití. To se také rovná 
celkovému výkonu. Flash-OFDM downlink rychlost přenosu dat od 1 do 1.5 Mbps pro 
typického uživatele je stálá, protože systém rychle opraví přenosové chyby.  
 
  
 

9.4.3. Flash-OFDM Síťová vrstva 
 

Flash-OFDM byl navržený, aby byl rozmístitelný uvnitř pure IP-based síťové 
architektury a podrobil se IETF architektuře. Jako takový, technologie zužitkuje IP 
pohyblivý management, IP bezpečnost a IP QoS, čímž je odstraněna potřeba 
speciálního radio access networks a komplexní/drahé protokoly, které můžeme vidět 
v jiných sítích. 
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RadioRouter Base station - je kombinace bezdrátové Base station a IP Access 
routeru,  který se chová do jisté míry podobně jako IP-savvy WLAN připojení, ale 
poskytne plně mobilní, rozsáhlou síť pokrytí. Celý přístup do sítě funkčně zajištuje 
RadioRouter Base station, který bezdrátově rozšíří okraj IP sítě. 
 

Autonomie RadioRouter Base stations jsou jedním z klíčových atributů  Flash-
OFDM síťové vrstvy. V sousedních buňkách, RadioRouter Base stations nemusí 
navzájem o sobě vědět a časová nebo kmitočtová synchronizace není mezi nimi 
vyžadována (jak to je v konkurenčních systémech). Tyto charakteristické rysy 
překládají do nižšího systémového plánování, rozmístění a udržovací náklady, což 
dovolí administrátorům rozmístit celulární infrastrukturu více podobně jako 
bezdrátové LAN. 

 

9.5. Vector-LDPC Code 
 

Flarion vyvinul technologii pro pokročilou opravu chyb, která je technologicky 
založena na Low-Density Parit-Check (LDPC) codes a přišel s tímto LDPC řešením  
nazývaným Vector-LDPC® - dostupný jako intellectual property (IP) jádro pro 
komunikace a skladovací aplikace. Tato škálovatelná, programovatelná a účinná 
architektura pro LDPC kódování a dekódování přinese lepší odolnost proti rušení a  
výhody pro aplikace, jako bezdrátové, družicové spojení, magnetické a optické 
paměti a zařízení přenosu dat.  
 

LDPC kódy jsou dvojité lineární samoopravné kódy,které mohou být 
dekódované opakovacím soft-in, soft-out (SISO) dekódujícím algoritmem. Flarion 
vyvinul nové LDPC kódové konstrukce a hardwarové implementace, které překonají 
Turbo Codes a Turbo Product Codes a to většími kódovácími zisky, menší 
hardwarovou složitostí, vyšší výkonností a větší flexibilitou. 
 

Vektorové LDPC kódy jsou momentálně integrované do Flarion Flash-OFDM 
mobilní bezdrátové čipové sady. 
 
 
9.5.1  Vektor-LDPC IP Architektura jádra 
 

Základní architektura jádra pro Vector - LDPC kodér a dekódér v sobě 
zahrnuje standardně navržený přiřazený paralelní procesor, který čte v LDPC 
popisném kódu a vykonává paralelní počítání na datech uložených v paměti. Navíc 
použité vstupní a výstupní buffery zvyšují průměrnou výkonnost skrz statistický 
multiplexing. 
 

Dekódovací jádro má v sobě implementován low complexity message-passing 
algoritmus, který se blízce přibližuje nejlepšímu dekódujícímu algoritmu (známý jako 
"belief propagation").  
 
 
 
9.5.2.  Vektor-LDPC Code integrovaný v bezdrátovém chipsetu 
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Flarion technologie má integrované Vector - LDPC kódy do Flash-OFDM 

mobilního bezdrátového chipsetu pro mobilní širokopásmové sítě, založené na     
end-to-end Internet Protocol. Tato Forward Error-Correction (FEC) technologie 
přínáší výhody ve zvětšené přenosové vzdálenosti a nadřazené robustnosti přes 
bezdrátové kanály. 
 

Implementace zabírá relativně malou hardwarovou oblast. 
 
LDPC kodér je natolik jednoduchý, aby mohl být snadno implementovaný jako 

DSP software. Podporovaná modulační schémata zahrnují QPSK, 16QAM a 64QAM. 
Momentálně užívané kódovací poměry jsou nasledující 1/6, 1/3, 1/2, 2/3 a 5/6. 
 

Rychlost přenosu dat 3.2 Mbps je maximální rychlost momentálně užívaná ve 
FLASH - OFDM systému pro mobilní zařízení. 

 

9.6. Shrnutí 

Nové sítě Flash jsou založeny na bázi technologie OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) a jejich dodavatelem je firma Flarion.  

 
Flash využívá širokospektrální techniku a podle dodavatele nabízí uživatelům 

stejný výkon, bezpečnost a propustnost, jako kdyby pracovali ve sdílené síti LAN. Síť 
plně využívá architekturu IP a také krátkou dobu odezvy sítě, která je údajně pětkrát 
až desetkrát menší než v případě mobilních sítí třetí generace (ta nabízí přenosovou 
rychlost až 384 Kb/s).  

 
Novinka je určena především pro vzdálenou konektivitu notebooků a také pro 

realizaci fixních sítí FWA, respektive jako poslední míle vedoucí do domácností nebo 
kanceláří.  

 
Každá buňka má dosah okolo 5 km od vysílače, přičemž maximální sdílená 

propustnost může být až 3 Mb/s. Průměrná rychlost dosahovaná mezi uživateli jedné 
buňky je okolo 1,5 Mb/s. 
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Pro zpracování matematického modelu vybraného systému čtvrté generace 
jsem použil vývojové prostředí Matlab. Za využití tohoto vývojového prostředí jsem 
vytvořil program který realizuje OFDM signál a jeho spektrum. Program je 
zaznamenán na přiloženém CD které je součástí mé Bakalářské práce.  

 
Pro názornost přikládám výsledky z tohoto programu, které zachycují 

spektrum signálu v časové a ve frekvenční oblasti. 
 
Dále je na přiloženém CD simulace přenosu kódovaného OFDM. V této 

simulaci je využito REED-SOLOMON kódu(11/15, Double Error Correcting), data rate 
550 kbps coherent QPSK a navíc je do simulace zakomponován i AWGN a Multipath 
Rayleigh Fading pro větší přesnost simulace. Simulace rovněž umožňuje zobrazení 
různých charakteristik signálu a porovnání vysílaného a  přijímaného signálu. 

 
 
 

 

Obr. 10.1. Schéma simulace kódovaného OFDM 
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Obr. 10.2. Spektrum signálu v časové oblasti 

 

Obr. 10.3. Spektrum signálu ve frekvenční oblasti 
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