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Až 4x rychlejší
ø Internet ADSL

• Vyberte si rychlost 2, 4, 6 nebo 8 Mb/s
• Cena již od 399 Kč/měsíčně (s DPH 474,81 Kč)

• Aktivace a modem jen po 1 Kč (s DPH 1,19 Kč)

Internet nabírá bleskovou rychlost

Akční nabídka aktivace a modem za 1 Kč (1,19 Kč s DPH) platí od 2. 4. do 31. 5. 2007 při uzavření smlouvy s časovým závazkem na 12 měsíců.
Zřízení služby je podmíněno ověřením dostupnosti.

Opravdu rychlý internet začíná na 2 Mb/s

Volejte 800 02 02 02
nebo navštivte naše prodejny

Nový
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oVážení přátelé,
z titulu nového vydavatele tohoto časopisu bych rád uvedl několik vět.

V prvé řadě je nám ctí, že se můžeme podílet na obsahu a formě vysoce

odborného časopisu, který již existuje v rámci telekomunikačního česko-

slovenského světa opravdu hodně let.

Asi je mnohým z vás jasné, že vydávání takové publikace je spíše donátorská

činnost než produkce klasických populárních a reklamou „prošpikovaných“

magazínů. Proto se majitel práv a sedmdesátiprocentní sponzor časopisu,

Telefónica O2, rozhodl zefektivnit vydávání tohoto média. Asi je to logické

z hlediska plné privátnosti této společnosti, která se musí chovat jako správný 

hospodář. A na druhé straně si asi říká, ať se podílejí na existenci odborného

časopisu i jiné konkurenční subjekty, pokud mají zájem o sdělování profesionálních

informací nejen z technologického světa operátorů. Z těchto důvodů bylo

vypsáno výběrové řízení na vydavatele časopisu TELEKOMUNIKACE.

Vydavatel časopisu Convergence (informace z ICT), společnost CNG s.r.o.,

uspěla a dostala do vínku produkci a vydavatelství časopisu, který držíte v ruce.

Samozřejmě jsme hledali nejefektivnější model a ekonomické synergie s již

šest let vydávaným časopisem Convergence. Spojení těchto publikací však 

nebylo možné právě z důvodu potřeby zachování vysoké odborné orientace na

technologie a služby. Přesto si myslíme, že oba časopisy mají komplementární

vazbu a jejich existence pospolu bude jen přínosem pro vás, čtenáře. Rádi

bychom rozšířili základnu čtenářů o ty, kteří potřebují informace z oblasti regulace, komerčních služeb, řízení telco fi rem, 

konvergentních informačních technologií a z aktuálního života naší branže v republice a ve světě. Proto budete ve velké 

míře dostávat oba časopisy, tak abychom tohle všechno mohli zajistit.

Chceme, aby si časopis udržel odborné zaměření, ale přesto aby byl více otevřený i do ostatních fi rem operujících v České 

i Slovenské republice. Chceme, aby měl moderní styl a byl přívětivější pro lidi. Chceme, aby fungovala interaktivnost se 

čtenáři. Chceme zjišťovat a měřit váš zájem, vaši spokojenost.

Je však nutné konstatovat, že cena informací právě z telekomunikační oblasti se velmi snížila a peníze z reklamy 

nepřicházejí tak jako dříve. Proto musíme hledat další možné fi nancování časopisu od jiných subjektů. Ty však vloží své 

příspěvky a peníze jen v případě, že časopis bude zajímavý, atraktivní a čtený i top manažery, kteří rozhodují o byznysu. 

A to je asi i ta správná (i když těžká) motivace pro vydavatele, aby si časopis udržoval úroveň, plnil očekávání a příjemně 

překvapoval. Prostě, musí být chtěný!

Svatoslav Novák

za vydavatele CNG s.r.o.



Data Harmony Solutions.

www.micos.cz

NOVÝ KATALOG
Vyžádejte si ZDARMA nový katalog MICOS Telcom

pro rok 2007. Katalog obsahuje základní sortiment

datových skříní a rozváděčů jak pro optické, tak pro

metalické sítě.

Adresa pro objednání: telcom@micos.cz.

MICOS Telcom – dodavatel prvků pro optické sítě
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Transformační trendy v telekomunikacích
Telekomunikační odvětví se díky novým technologiím a spotřebitelům dobře obeznámeným s cenami nachází 

v současné době ve zlomové fázi, v níž musí telekomunikační společnosti znovu hledat svoji pozici na trhu. Tento 

trend byl jednoznačně patrný i na veletrhu CeBIT 2007. V oblasti pevných sítí dnes ztrácí např. Deutsche Telekom 

150 tisíc zákazníků měsíčně. Nový předseda správní rady René Obermann v reakci na to požaduje přechod na „ser-

visní“ společnost, což znamená silnější integraci odvětví pevných sítí, mobilních sítí a IT. Podobný vývoj můžeme 

koneckonců sledovat také u „české“ O2.

naskýtají nové šance pro poskytovatele, kteří se zaměřují

na specifi cké zákaznické segmenty a pro tento účel vyvíjejí

nabídky šité na míru.

Zde mohou být možnou strategií jak cenově náročné

„vyšperkované“ produkty, tak nabídka slev za služby „bez

kudrlinek“. Tuto situaci na trhu za svoji šanci stále ve větší

míře považují i provozovatelé pevných a mobilních sítí,

kteří zvyšují vytížení své vlastní infrastruktury a zlepšují

tak marže. Pro klasicky vertikálně orientovaného provo-

zovatele sítě, aby mohl určité trhy cíleně zasáhnout, se tak 

nabízí spolupráce s podnikatelskými subjekty, které již

mají přístup ke specifi ckým zákaznickým skupinám nebo

mohou tento přístup zajistit. Mohou si tak zlepšit hospo-

dárnost svých existujících síťových infrastruktur a pružně

reagovat na tlak směřující k přechodu na zákaznicky speci-

fi ckou nabídku pro malé segmenty trhu, kterou si vynucuje

konkurenční prostředí (obr. 1).

Počet subjektů na trhu v odvětví telekomunikací, které

nabízejí služby, se z tohoto důvodu v posledních letech zře-

telně zvýšil. A další subjekty se zákaznicky specifi ckými

nabídkami se ještě objeví. Ve střednědobém horizontu tak 

bude klesat dominance značek klasických poskytovatelů,

kteří pokrývali celý hodnotový řetězec od přístupu k síti,

přes vyúčtování až po marketing a prodej. Rozmnoží se

zejména ty součásti řetězce vytvářející hodnoty v blízkém

vztahu k zákazníkovi, které budou převzaty jinými účast-

níky na trhu. Tyto nové subjekty na trhu napomohou další

diferenciaci přínosů do hodnotového řetězce a umožní

vznik nových hodnototvorných struktur. Z tohoto důvodu

je pro etablované subjekty na trhu i pro ty nově přicháze-

Monopol Otevření trhu Soutěž v oblasti cen Soutěž v oblasti diferenciace

státní monopol

snižování nákladů

restrukturalizace
pokles cen

noví hráči
na trhu

nové
hodnototvorné

struktury

vytlačování
účastníků soutěže

diferenciace

konsolidace

nově
strukturovaná odvětví

čas

re
nt

ab
ili

ta

Důvodem pro radikální změnu v telekomunikačním

odvětví je rostoucí orientace na zákazníka spolu s ros-

toucím počtem alternativních technologií přístupu, které

můžeme sledovat od počátku liberalizace na konci devade-

sátých let minulého tisíciletí. Tím byl odstartován posun od

trhu orientovaného na nabídku k trhu orientovanému na

poptávku. Současně se mění trh v některých segmentech,

jako např. mobilní komunikaci, od stavu růstu k silně kon-

kurenčnímu prostředí. Zákazníci tak budou stále více ovliv-

ňovat nabídku telekomunikačních produktů i jejich vývoj.

Dochází k přesunu centrálního postavení v hodnotovém

řetězci od telekomunikačních sítí směrem k odbytu. Tento

trend je posilován přibývající nahraditelností různých tele-

komunikačních sítí, které tak v důsledku toho ztrácejí na

významu. Tento vývoj, který v sobě skrývá nebezpečí pro

etablované poskytovatele telekomunikačních služeb, však 

současně nabízí šance, aby v hodnotovém řetězci tohoto

stále atraktivního trhu vznikly nové obchodní oblasti.

Konsolidace
Tato změna na trhu implikuje tlak v oblasti marží, který 

je vytvářen především na velké poskytovatele mobilních

služeb. Ti přikupováním společností a zaměřením na

masové mezinárodní trhy reagovali na tento tlak již dříve.

Harmonizace produktů a procesů, která tento proces pro-

vází, umožňuje snížení jednotkových nákladů. S tím je však 

spojeno i snížení počtu zákaznických segmentů, které musí

být obslouženy pokud možno malým počtem rozdílných

produktů tak, aby byla zachována malá komplexnost, a tedy 

i malé jednotkové náklady.

Díky zaměření velkých poskytovatelů přítomných na

trhu na pokud možno homogenní zákaznické segmenty se

Obr. 1  Vývoj tržních struktur v telekomunikacích
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strategicky umístily.

Hodnotový řetězec telekomunikačního odvětví
Hodnotový řetězec v telekomunikacích lze zjednodušeně

rozdělit na následující oblasti: síť, vytváření produktových

balíčků a procesy spojené s trhem. Tyto oblasti se dále člení

na devět podstatných procesů (obr. 2).

Oblast sítě zde představuje sumu tvořenou technickou

infrastrukturou, vlastní sítí a službami. Tato suma posky-

tuje zákazníkovi vlastní telekomunikační výkon a defi nuje

možné přístupy do sítě (např. UMTS, DSL nebo kabelový 

TV-modem) i služby – přenos hlasu, IP, krátkých zpráv 

nebo i Video-on-Demand.

Nabídka přístupu k síti i nabídka telekomunikačních slu-

žeb prodělávají právě razantní technický vývoj. To vytváří

tlak na provozovatele sítě, aby koncoví zákazníci mohli vyu-

žívat alternativní služby ke klasickým službám, kterými jsou

přenosy hlasu a krátkých zpráv. Tato technická emancipace

služeb umožněná přístupovými sítěmi dodává na významu

integraci služeb a přístupu, takže jsou dále z pohledu kon-

cového zákazníka vnímány jako jediný produkt.

Druhý stupeň hodnotového řetězce, vytváření produk-

tových balíčků, který ze služeb a přístupových sítí tvoří

produkty uplatnitelné na trhu, tak získává na významu.

Klíčovou výzvu pro tento stupeň hodnotového řetězce bude

představovat schopnost rychle reagovat na nové požadavky 

trhu, současně zvládat náklady masových procesů uzavírání

smluv, vyúčtování, jakož i management podpůrných pro-

cesů a péči o zákazníky, které jsou předpokladem pro třetí

stupeň řetězce, nabídku atraktivní ceny a plnění.

Procesy spojené s trhem, jako třetí největší hodno-

totvorná oblast, musí být opět schopny realizovat velké pří-

růstky zákazníků, maximalizovat hodnotu zákazníka a sou-

časně s ním vytvořit pevný vztah. Etablovaní maloobchodní

prodejci a silné značky mají vynikající výchozí pozici díky 

svým klíčovým kompetencím v těchto oblastech.

Nové formy spolupráce v telekomunikacích
Pokud posuzujeme hodnotový řetězec telekomunikač-

ního odvětví, můžeme konstatovat, že jak na trhu pevných,

tak i mobilních sítí mají subjekty s kompletně integrovanou

nabídkou, jako je např. O2, popř. T-Mobile či Vodafone,

nadále se svými etablovanými prvotřídními značkovými

produkty vedoucí postavení. Kromě těchto značkových

produktů velkých poskytovatelů, kdy jeden podnik pokrývá

kompletní hodnototvorný řetězec, můžeme na trhu DSL

i mobilních služeb již pozorovat různé formy spolupráce,

které se do tohoto řetězce „vlamují“. Činnosti spojené s od-

bytem jsou přitom v Německu realizovány novými společ-

nostmi, které se objevují na trhu. Společnosti Freenet, web.

de nebo strato v segmentu DSL nebo base, simyo a viva jsou

jen některé z těchto společností, které bez vlastní síťové

infrastruktury úspěšně prodávají svoje telekomunikační

produkty. Odpovídající kooperace přitom nejsou ničím

zásadně novým, byly používány již při prodeji služeb ISDN.

Nová kvalita kooperačních forem se však utváří díky ros-

toucímu konkurenčním boji a novým technickým mož-

nostem, které odbytovým společnostem umožňují změnit

hlavní procesy

klíčové
kompetence

Síť

poskytování
přístupu

poskytování
služeb

Vytváření produktových balíčků

vývoj
produktu

uzavření
zakázky

vyúčtování správa
požadavků

péče
o zákazníka

Procesy spojené s trhem

operativní
prodej

marketing

• technické inovace
• plošná akvizice
• asset-management

• produktové inovace
• vytváření balíčků přístupu
• vytváření balíčků služeb
• masové procesy

• získávání zákazníků
• maximalizace hodnoty
   zákazníka
• vytváření vztahu se
   zákazníkem

př
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Obr. 2  Funkce velkoobchodu v hodnototvorném řetězci telekomunikačního odvětví
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race jsou dnes utvořeny dlouhodobě a neumožňují přechod

odbytové společnosti k jinému poskytovateli přístupu ani

v případě, že by tento poskytovatel nabízel lepší podmínky.

Dnešní kooperační formy naopak odrážejí silnou domi-

nanci provozovatele sítě.

Velkoobchodní stupeň (viz obr. 2) s klasickou sorti-

mentní funkcí může tuto dominanci na telekomunikačním

trhu narušit a umožnit odbytovým organizacím nabídnout

tržně způsobilý produkt pro koncového zákazníka vytvo-

řený na bázi různých sítí a služeb. Prostřednictvím přísluš-

ných odbytových podniků tak lze realizovat řadu výhod. Na

prvním místě je třeba jmenovat možnost vytváření balíčků

z produktů od různých poskytovatelů sítí a služeb, přičemž

je možné tyto produkty zaměňovat, pokud to je výhodné

z hlediska nákupních podmínek. Navíc může velkoobchodní

stupeň snižovat jednotkové náklady a není svázán velkými

investicemi do vlastní síťové infrastruktury. Velkoobchodní

stupeň musí nicméně mít pro integraci přístupových funkcí

a služeb i technickou kompetenci a musí počítat i s určitými

investicemi do vlastní infrastruktury, která umožní vyúčto-

vání a zpracování objednávek a dat. 

Celková velikost trhu telekomunikačních produktů

hovoří i z dlouhodobého hlediska ve prospěch existence

velkého počtu prodejních organizací. Velkoobchod musí

přitom být schopen vytvářet nové prodejní organizace

a umožnit jim prodej telekomunikačních produktů pod

C lk á lik h l k ik č í h d k ů

stupeň musí nicméně mít pro integraci přístupových funkcí

j p j p p
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vlastní značkou a současně dosahovat vysoké účinnosti

při vytváření balíčků tak, aby byl ekonomicky realizova-

telný i prodej prostřednictvím malých prodejních organi-

zací s malými objemy prodeje. Jednou z primárních výzev 

pro velkoobchod je tedy zajištění větší pružnosti masových

procesů, a to rovněž prostřednictvím aplikací příslušných

informačních systémů.

Šance a rizika kooperačních forem
Funkce velkoobchodu nabízí nezbytný potenciál pro

dosažení rozhodující pozice v telekomunikačním hodnoto-

vém řetězci. Úspěch fungování velkoobchodu závisí přede-

vším na schopnosti různých prodejních organizací přivázat

k sobě v krátkém čase hodně koncových zákazníků. Je to

nezbytné pro příliv investic i pro získání spolupracujících

poskytovatelů sítí i služeb, což ve svém důsledku umožní být

na nich nezávislým. S rostoucím počten koncových zákaz-

níků vzniká pro velkoobchodníka teprve šance drasticky 

redukovat jednotkové náklady a realizovat lepší nákupní

ceny. V dlouhodobém horizontu bude schopno jen málo

velkoobchodních organizací dosáhnout takové kritické

masy (a udržet si ji), aby mohly být hospodářsky úspěšné.

Protože i při vzniku tohoto trhu je ve střednědobém hori-

zontu třeba počítat s rostoucí konkurencí. V krátkém čase

se vytvoří výhodnější cenové struktury, které nabídnou

poskytovatelům sítí dobré příležitosti pro vstup na trh.

Pro provozovatele sítí nabízí kooperace s velkoobchod-

ním stupněm šance redukovat komplexní ceny obchod-

ních procesů prostřednictvím malého počtu kooperačních

partnerů a také šanci lepšího vytížení sítí díky rostoucím

výkonům odbytu. Existují i nebezpečí jako např. zvětšující

se propad cen telekomunikačních služeb nebo směnitelnost

provozovatelů sítí pro velkoobchod. Technické inovace

a snižování nákladů při výstavbě sítí a jejich provozu pak 

mohou být pro provozovatele sítě vhodnými opatřeními,

jak těmto rizikům předcházet. Provozovatelé sítí mají dnes

odpovídající technickou kompetenci a nezbytné know-how 

pro realizaci masových procesů, a tedy i dobrou výchozí

pozici samy zakládat dceřiné společnosti ve velkoobchod-

ním stupni, dříve než tuto pozici obsadí jiné subjekty na

trhu.

Další vývoj ukáže, zda existující provozovatelé sítí jsou

schopni dnešní strukturu požadavků trhu a prodeje ade-

kvátně naplnit nebo zda jsou schopni zřizovat velkoob-

chodní stupně ve spolupráci se specializovanými odbyto-

vými organizacemi. Oprávněnost očekávání rostoucího

počtu telekomunikačních produktů používajících nové

typy služeb a přístupových sítí, jakož i očekávání nárůstu

počtu odbytových organizací, se teprve prokáže v odvětvích

paralelních k již etablovaným trhům. Šance velkoobchodu

nejsou tváří v tvář statickým strukturám poskytovatelů sítí

a rostoucímu tlaku na ceny špatné. Klasický poskytovatel

telekomunikačních služeb musí naopak vyvinout jasné

úsilí, aby i v budoucnu hrál na telekomunikačním trhu roz-

hodující roli a nedegeneroval na čistého poskytovatele širo-

kopásmových služeb přístupu k IP.

Z tiskových materiálů CeBIT 2007

Převzato z časopisu Sdělovací technika
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Úvod 
První práce, která pojednávala o superkontinuu, je z roku

1970 [1], [2]. V pokusu z roku 1970 bylo pozorováno spek-

trální rozšíření při vyšších výkonech laseru. Takovémuto

rozšíření spektra, které může dosahovat až několik stovek 

nm, se pak říká superkontinuum. Od té doby se jevy, které

způsobují takovéto spektrální rozšíření, studovaly důkladně

jak z teoretického, tak i praktického hlediska. 

Spektrální rozšíření přímo souvisí s koefi cientem γ, který 

charakterizuje vliv nelineárních jevů ve vlákně. Čím větší je

γ, tím více se rozšíří spektrum signálu po průchodu vlák-

nem. Vysokého koefi cientu γ se dociluje zejména u vysoce

nelineárních vláken (Highly Nonlinear Fibers – HNLF)

a mikrostrukturních vláken (Photonic Crystal Fibers –

PCF). Zatímco u HNLF vláken dosahujeme hodnot γ v řádu

desítek W-1WW km-1, u PCF vláken jsme schopni dosáhnout až 

stovek či dokonce tisíců W-1WW km-1. Protože PCF vlákna jsou

velmi drahá, stále se používají pro studium spektrálního

rozšiřování HNLF vlákna mající patřičnou délku několika

kilometrů. Tak jsme schopni docílit toho, že se nám neline-

ární efekty postupně nasčítají v délce vlákna a mají stejný 

efekt jako s použitím několika metrů vláken PCF. 

Využití generování superkontinua je velice rozsáhlé

a dobře využitelné v praxi. Superkontinuum se dá použít

jako optický zdroj pro vlnový multiplex (DWDM), kde

potřebujeme několik zdrojů záření pracujících na různých

vlnových délkách [3], [4]. Princip je velice jednoduchý.

Použijeme zdroj laserový pulzů s optickým zesilovačem.

Zesilovač může být jak Ramanovský (RFA), tak i Erbiem

dopovaný (EDFA). Signál poté navážeme do HNLF vlákna,

které může být dlouhé až několik kilometrů. Na výstupu

vlákna již dostáváme rozšířené spektrum. Toto spektrum

pomocí optických fi ltrů rozdělíme na několik nosných, na

které je možno namodulovat užitečný signál. Signál může

být namodulován ještě před vstupem do HNLF a na výstupu

po průchodu optickými fi ltry dostaneme zkopírovaný sig-

nál – docílíme tedy tzv. broadcast. Schéma je vyznačeno na

obr. 1.

Obr. 1  Schéma optického zdroje DWDM 

(EDFA – Erbium doped fi ber amplifi er, HNLF – highly nonlinear 

fi ber, DC – directional coupler, OBPF – optical bandpass fi lter, 

AM – amplitude modulator) 

Další využití spočívá ve vlnové konverzi [5]. Pomocí

přídavného kontinuálního laseru, který prochází vláknem

společně se signálem, docílíme zkopírování signálu do

blízkosti frekvence kontinuálního laseru. Jako další apli-

kace je možno zmínit optickou koherentní tomografi i [6],

kde je nutno disponovat zdrojem, který má velmi široké

spektrum.

Vlastnosti 
Abychom mohli charakterizovat pulzy v nelineárním

médiu, jako je vlákno s vysokým koefi cientem nelinearity, je

nutné nejdříve odvodit rovnici, která popisuje šíření pulzů

ve vlákně. Taková rovnice – která se nazývá Nelineární

Schrodingerova rovnice (NLS) – je odvozena přímo z Max-

wellových rovnic. V rovnici 

A(z,t) značí pomalu se měnící obálku, z je vzdálenost,

T je normalizovaný čas, α je útlum, β2 a β3 jsou první členy 

Tailorova rozvoje konstanty šíření, j je imaginární jednotka,

ω0 je frekvence, na které pracuje laser a TR je Ramanovská

konstanta. V rovnici (1) jsou lineární jevy probíhající ve

vlákně shrnuty na levé straně – jedná se o tlumení pulzu

(člen s α) a disperzní jevy (členy s β2 a β3). Na pravé straně

vystupují nelineární jevy, které jsou všechny úměrné γ.

První člen charakterizuje vlastní modulaci fáze, druhý tzv.

self-steepening (změnu strmosti pulzu) [7] a třetí tzv. self-

frequency shift  (frekvenční přeliv energie) [7]. 

Podle [8] je možno dospět k tomu, že nelineární efekty 

začnou být významné pro vlákna délek 

kde LNL je nelineární délka vlákna, 

kde P0 je špičkový výkon generátoru pulzů. Pokud zane-

dbáme disperzi skupinové rychlosti (GVD), řešení neline-

ární Schrodingerovy rovnice je

kde U je normalizovaná amplituda a øNL je posun ve fázi.

Normalizovaná amplituda je dána

Superkontinuum – slibný jev
využitelný v telekomunikacích

V tomto článku jsou shrnuty základy superkontinua a jeho potenciální uplatnění v praxi. Jsou zde uvedeny základní rovnice

nutné pro popis optického vlnění šířícího se vlnovodem. Pomocí simulací je odvozen optimální tvar pulzu pro generaci superkon-

tinua. Je také prodiskutován a ukázán na grafech  vliv několika parametrů pro generaci superkontinua. V článku je uvažováno

vysoce nelineární vlákno HNLF.



9
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

tr
e

n
d

y

Efektivní délka je defi novaná jako

Maximální fázový posuv je dán

Spektrální rozšíření je dáno 

pro supergaussovské pulzy, kde m je řád pulzu a f(m) závisí

na m pouze málo: pro m=1 f=0,86 a nabývá hodnoty 0,74

pro větší m.

Rovnice (8) nám popisuje spektrální rozšíření jako

funkci řádu supergaussovského pulzu (v případě řádu 1

dostáváme Gaussovský pulz). V tomto článku jsem se poku-

sil najít optimální tvar vstupního pulzu tak, abychom po

průchodu HNLF vláknem dosáhli pokud možno největšího

spektrálního rozšíření. Pro testování jsem použil mimo již

zmíněných supergaussovských pulzů i obdélníkový a cos2. 

Obdélníkový pulz byl defi nován v 0,05násobku jemu vyhra-

zeného časového intervalu, totéž platilo pro cos2 s tím, že

faktor roll-off  byl 0,5 (velikost náběžné a sestupné hrany).

Supergaussovský pulz byl zvolen tak, že jeho FWHM (šířka

v polovině maxima) byla 5 ps a byl třetího řádu. Ve všech

případech byl použit formát s návratem k nule (RZ). Pro

simulaci byl použit předzesilovač s konstantním výstupním

výkonem 25 dBm a 5pólový besselovský fi ltr s –3dB útlu-

mem o šířce pásma 1000 GHz. Použil jsem vlákno dlouhé

1 km. Jeho parametry jsou shrnuty v tabulce 1.

Tab. 1 Vláknové parametry 

měrný útlum α 3,3 dB/km

ß2ßß -6 ÷ 7,5 ps2/km 

Disperzní sklon D’ 0,025 ps/nm2/km 

Referenční vlnová délka λ 1530 nm 

Nelineární koefi cient γ 10,13 W-1WW km-1

Efektivní průřez vlákna Aeff 10 μm2

Nelineární index lomu n2 2,5 × 10-20 m2/W

Obr. 2  Gaussovský pulz 

Obr. 3  Supergaussovský pulz třetího řádu 

Z obr. 2 a 3 je patrné, že nejlepší výsledky dostaneme při

použití Gaussovského pulzu. Neuváděl jsem výsledky pro

cos2 a obdélníkový pulz, protože rozšíření spektra je menší

než u supergaussovského pulzu. Spektrální rozšíření je na

obr. 2 největší. Toho se pak dá využít např. jako zdroje pro

již zmíněný DWDM.

Výše uvedené pozorování týkající se vlivu tvaru pulzu na

spektrální rozšíření bere v úvahu pouze vlastní modulaci

fáze (SPM – self-phase modulation). Při vytváření super-

kontinua se uplatňují i jiné efekty, jako je vliv disperze,

křížová modulace fáze (XPM – cross-phase modulation),

čtyřvlnné směšování (FWM – four-wave mixing) a Rama-

novský přeliv energie (SRS – stimulated Raman scattering).

Efekt disperze třetího řádu (TOD) – β3 je velmi významný 

pro utváření superkontinua. S většími hodnotami β3 se

rozšířené spektrum stává asymetrickým. Toto může být

velmi dobře pozorováno, pokud se nacházíme v blízkosti

vlnové délky s nulovou disperzí (ZDW), jinak efekt β3 je

převážen efekty plynoucími z β2. Výsledky ze simulací, kde

ZDW=1560 nm, jsou na obr. 4.

Obr. 4   Vliv ß3 , vlevo – daleko od ZDW, 

vpravo – v blízkosti ZDW 

Pokud pustíme do vlákna dva signály a podmínka fázo-

vého synchronismu není splněna (β2 prvního signálu se

podstatně liší od β2 druhého signálu), je možno pozorovat

XPM. Tento úkaz je dobře vidět, například když se oba sig-

nály šíří v normálním disperzním režimu nebo anomálním

disperzním režimu. Pro takovouto konfi guraci potřebujeme

dvě svázané NLS rovnice. Fázový posuv vyvolaný dvěma

společně se šířícími signály je:

kde n2 je nelineární index lomu a EjE je intenzita j-tého sig-

nálu. Jak je patrné z rovnice (9), efekty XPM jsou dvakrát

silnější, než jsou efekty samotného SPM. 
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šířily v normálním disperzním režimu (ZDW=1560 nm).

Obr. 5  XPM pro signál na 1554 nm a pumpu na 1540 nm 

Pokud počáteční vrcholový výkon sledu pulzů překročí

určitý limit aproximovaný rovnicí 

můžeme pozorovat přenos energie z frekvencí vyšších na

nižší. Tento frekvenční posuv je přibližně 13 THz. V rovnici

(10) gR je takzvaný koefi cient Ramanovského zisku, R P0
cr jer

kritický výkon a Aeff  je efektivní plocha jádra. Frekvenčníff

posuv 13 THz byl měřen pro sled 1μm pulzů v křemíkovém

vlákně. Koefi cient gR se může významně měnit s příměsemiR

v křemíkovém vlákně. Nová frekvenční komponenta se

nazývá Stokesova vlna.

Čtyřvlnné směšování se také uplatňuje v procesu gene-

race superkontinua. Pokud pošleme vláknem dva signály,

vzniknou produkty čtyřvlnného směšování na frekvencích

2f1ff -f2ff a 2f2ff -f1ff . Musí být ale splněna podmínka fázového syn-

chronismu a musí být dodán dostatečný výkon. Pro větší

výkonové úrovně dostáváme produkty FWM, které se roz-

prostírají přes větší šířku pásma – obr. 6a, 6b.

Obr. 6a   Porovnání produktů FWM při různých úrovních 

výkonů: 20 dBm

Obr. 6b   Porovnání produktů FWM při různých úrovních 

výkonů: 22 dBm 

Závěr 
V tomto článku jsem se snažil shrnout problematiku

superkontinua a vlivy jednotlivých parametrů na jeho

tvorbu. Nejdříve jsem nastínil použití superkontinua v praxi

a poté jsem rozebral některé důležité rovnice. Článek před-

stavuje optimální tvar vstupních pulzů tak, aby výsledné

spektrální rozšíření bylo co možná největší. Nakonec

stručně vysvětluji jednotlivé efekty, jak na konkrétních

simulacích, tak i teoreticky.

Výše uvedená simulace tvarů pulzů po průchodu vlák-

nem se dá provést buď v komerčních systémech, nebo na

serveru http://matlab.feld.cvut.cz, kde jsou uvedeny dva

simulační nástroje (Simulace šíření optického pulzu v op-

tickém vlákně, Program pro simulaci křížové modulace).

Podobné simulační nástroje jsou založeny často na Split-

step Fourierově metodě [8], stejně tak jako výše zmíněné

programy.

Článek vznikl za částečné podpory Výzkumného záměru

MSM6840770014.

David Krčmařík
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FTTx: úvod a historie
Technologie optických vláken se začala rozvíjet v sedm-

desátých a osmdesátých letech minulého století. První apli-

kací optických vláken byly průmyslové řídicí aplikace, kdy 

bylo využíváno především vysoké odolnosti proti rušení. Se

zdokonalováním technologie výroby optických vláken kle-

sal jejich útlum a rostla tak překlenutelná vzdálenost, takže

aplikace v telekomunikacích na sebe nedala dlouho čekat. 

Koncem osmdesátých let již bylo jasné, že budoucí trans-

portní sítě budou postaveny na optických vláknech a vize

počátku osmdesátých let předpovídající budování trans-

portních sítí založených na vlnovodech a přenosu ve frek-

venčním multiplexu defi nitivně zmizely ze scény.

Ve stejné době se již objevily první pokusy o použití

optických vláken v přístupové síti, například u Deutsche

Telekom. V té době však neexistovaly zákaznické aplikace

schopné využít pásmo nabízené technologií optických vlá-

ken a zdálo se, že technologie ISDN s rychlostí 2×64kbit/s

bude na dlouhou dobu dostačovat pro všechny myslitelné

potřeby domácích zákazníků.

Situace se začala rychle měnit v druhé polovině devade-

sátých let s rozvojem internetu. Přístupová rychlost nabí-

zená ISDN byla najednou nedostatečná, nastoupily techno-

logie xDSL a opět se několik let zdálo, že rychlosti v řádu

Mbit/s jsou pro domácnosti více než dostatečné.

Konvergence telekomunikačních sítí však vedla k rozvoji

konceptu triple play a postavila do přímého konkurenčního

soupeření klasické telekomunikační operátory a provozo-

vatele sítí kabelových televizí.

V kabelových televizních sítích začaly být nabízeny 

datové a později i hlasové služby a telekomunikační ope-

rátoři začali prostřednictvím xDSL nabízet i distribuci tele-

vizního signálu a videoslužby. V tomto soupeření mají pro-

vozovatelé kabelových sítí technologický náskok, protože

jejich sítě byly od začátku budovány tak, že optická vlákna

jsou ukončena blíže k zákazníkovi než v telekomunikač-

ních sítích a umožňují tedy nabídnout zákazníkovi rychlejší

datové připojení.

V podmínkách telekomunikačního trhu v ČR zatím není

poptávka zákazníků po rychlosti tak výrazná jako například

v Koreji nebo Japonsku a významná část zákazníků stále

preferuje „low-end“ širokopásmové služby za minimální

cenu, ale s rozvojem aplikací jako HDTV se dá očekávat

rostoucí poptávka po pásmu.

Telekomunikační operátoři mají v zásadě dvě možnosti

jak na tuto výzvu odpovědět. V každém případě musí svá

optická vlákna přiblížit k zákazníkovi. První variantou je při-

blížit se k zákazníkovi do té míry, aby byl zákazník v dosahu

VDSL. Toto řešení dovoluje optimalizovat náklady, ale tech-

nologické limity VDSL omezují maximální dosaženou rych-

lost. Zkušenosti z rozvoje telekomunikačních služeb v uply-

nulých deseti letech přitom jednoznačně ukazují, že každá

přístupová rychlost se velmi rychle stane nedostatečnou.

Druhou variantou je přiblížit se s optickým vláknem

k zákazníkovi tak blízko, že pro připojení účastnického

koncového zařízení lze využít standardní rozhraní Ethernet.

Představení této varianty řešení širokopásmových služeb je

předmětem článku.

 Co je to FTTx
Zkratka FTTx používaná v dalším textu označuje celou

rodinu řešení využívajících optické vlákno v přístupové síti.

FTT zde znamená Fibre To Th e a X označuje místo ukon-

čení optického vlákna. Jak bude dále podrobněji popsáno,

existují zde následující varianty:

• FTTC – Fibre to the Curb – k okraji chodníku

• FTTB – Fibre to the Building – do budovy

• FTTO – Fibre to the Offi  ce – do kanceláře

• FTTH – Fibre to the Home – do domu

• FTTN – Fibre to the Node – k uzlu

• FTTD – Fibre to the Desk – na stůl

Není důležité, jak je optické připojení pojmenováno, ale

jaká technologie je zvolena.

 Proč FTTx
Očekávaný vývoj trhu telekomunikačních služeb jed-

noznačně směřuje ke službám triple play. Lze očekávat, že

fi xní přípojky využívané pouze pro hlasovou službu budou

v blízké budoucnosti naprostou výjimkou a zcela převažovat

bude nabídka komplexních služeb (Hlas, Data, TV/Video).

V současné době celosvětově převažuje poskytování

služeb triple play zákazníkovi po metalické přístupové síti

za využití technologií xDSL. Jejich nevýhodou je přede-

vším omezená přenosová kapacita a nesymetrický provoz

(obr. 1). 

Již dnes je zcela reálný předpoklad, že v budoucnu na

jedné jediné přípojce poběží kanály živého vysílání ve

vysokém rozlišení (HDTV – High Defi nition TeleVision)

vedle souběžně probíhající práce na internetu, hraní her či

stahování dat. Jednou z hlavních odpovědí telekomunikač-

ních operátorů na rostoucí požadavky uživatelů z hlediska

multimediálních aplikací náročných na šířku přenášeného

pásma se postupem času stanou optické přístupové sítě.

Současné optické přípojky v přístupové síti nabízejí

symetrický datový tok s hodnotou kolem 50 Mbit/s a do

budoucna bude v případě potřeby možné navyšovat rych-

losti na úroveň dnes obvyklé v transportní optické síti, tedy 

na 1 Gbit/s či 10 Gbit/s. 

Naproti tomu možnosti xDSL technologií jsou silně

limitovány vlastnostmi existujících metalických přístupo-

vých vedení a jen na velmi krátké vzdálenosti lze reálně

uvažovat o rychlostech okolo 20 Mbit/s. Dalším problémem

při nasazování systému DSL je rušení přeslechem mezi jed-

notlivými páry v místním metalickém kabelu, které snižuje

jejich dosažitelnou rychlost a dosah.

FTTx
Článek je úvodem do problematiky využití optických vláken v přístupové síti. Popisuje důvody, které vedou stále 

častěji k nasazování optických vláken v přístupových sítích, srovnává vlastnosti základních variant řešení a informu-

je o pilotním projektu optické přístupové sítě společnosti Telefónica O2 CR.
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Z pohledu telekomunikačního operátora má samo-

zřejmě technologie xDSL jednu podstatnou výhodu, vyu-

žívá stávající vedení a je proto investičně méně náročná než

FTTx. Rozdíl v investiční náročnosti ovšem s rostoucími

požadavky na rychlost výrazně klesá s tím, jak klesá dosah

účastnické smyčky a je nutné vysouvat xDSL technologii

blíže k zákazníkovi.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je v porovnání s metalic-

kým přístupem optická přípojka FTTx z pohledu vysoko-

rychlostního Internetu, sledování HDTV televizních kanálů

a dalších širokopásmových služeb při zajištění vysoké kva-

lity lepším řešením pro budoucnost.

Přenosové možnosti optické přípojky přitom nejsou

dnešními službami zdaleka vyčerpány a poskytují rozvojo-

vou rezervu prakticky pro jakékoli budoucí požadavky.

Varianty optických přístupových sítí

•  FTTC (Fibre to the Curb), kde se přivádějí optická

vlákna k účastnickému rozvaděči, k němuž jsou kon-

cové body sítě připojeny metalickými kabely.

•  FTTB (Fibre to the Building), kde se přivádějí optická

vlákna až do budov účastníků, kteří jsou připojováni

pomocí vnitřních účastnických rozvodů.

•  FTTO (Fibre to the Offi  ce), kde se přivádějí optická

vlákna do prostor důležitých zákazníků s velkými

nároky na přenosovou kapacitu.

•  FTTH (Fibre to the Home), kde jsou optická vlákna zavedenaH

až ke koncovým bodům sítě, tj. až na účastnické zásuvky.

• FTTN (Fibre to the Node) kde se přivádějí optická

vlákna k datovému uzlu – Kabinet, k němuž jsou kon-

cové body sítě připojeny metalickými kabely.

• FTTD (Fibre to the Desk), kde se přivádějí optická

vlákna až na „stůl“ účastníků a jsou připojována přímo

do CPE s optickým vstupem.

Systémy FTTC a FTTB se prakticky od sebe liší jen pro-

vedením skříní pro umístění koncového zařízení účastnic-

kého systému. Zařízení systémů FTTC jsou navrhována pro

umístění na volném prostranství, což mimo jiné znamená

i zvýšené požadavky na klimatickou odolnost. Všechny 

výše uvedené varianty lze samozřejmě v jedné síti kombi-

novat podle typu lokality.

Přenos po optickém vláknu

Transportní funkce přístupových sítí musí poskytovat

duplexní přenosové prostředí. Signály pro oba směry pře-

nosu mohou být v přístupových sítí přenášeny:

• simplexně s dělením SDM (Space Division

Multiplexing), tj. pro každý směr přenosu je použito

jedno vlákno,

• duplexně s dělením WDM (Wavelength Division

Multiplexing), kdy jsou signály přenášeny po jednom

vláknu, jeden směr v oblasti 1310 nm a druhý v oblasti

1550 nm,

• duplexně s dělením FDM (Frequency Division

Multiplexing), kdy jsou signály v obou směrech přená-

šeny po jednom vláknu v jedné oblasti vlnových délek 

a směry přenosu jsou odděleny kmitočtově. 

Obr. 1  Možnosti technologií xDSL a FTTx
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• Bod-Bod (Point to Point) – samostatná vlákna od

ústředny k zákazníkům.

•  Mnohabodová (Point to Multipoint) pasivní optická

síť (s pasivním splitterem) – jedno v vlákno od

ústředny k pasivnímu splitteru, samostatná vlákna od

splitteru k zákazníkům, obojí v provedení s jedním

nebo dvěma vlákny.

• Mnohabodová (Point to Multipoint) aktivní optická síť 

s přepínačem v kabinetu na trase optického kabelu.

Sítě PON
Síť PON (Passive Optical Network)si lze představit jako

síť kabelových přípojek, kde jsou ovšem kabely nahrazeny 

vláknem. PON se skládá z optického zakončení (Optical

Line Termination, OLT) na straně ústředny, na něž se při-

pojují rozvětvenou strukturou optické rozbočovače. K nim

se připojí optické síťové jednotky (Optical Network Unit,

ONU nebo také ONT, Optical Network Termination) do

stromové, případně kruhové nebo hvězdicové topologie.

Každá topologie má své pro a proti, a proto se vyplatí kom-

binovat uvedené základní topologie při respektování vlast-

ností optických rozhraní. Vzdálenost mezi OLT a ONU

může dosáhnout několika desítek kilometrů. Pasivní

optické rozdělovače (splitter) nebo rozbočovače umožňují

sdílet kapacitu sítě, zatím pro maximálně 128 domácností.

Označení pasivní optická síť není příliš přesné, protože

rozbočovače jsou jedinými jejími pasivními prvky, ostatní

prvky jsou aktivní. Rozbočovač pouze rozdělí optický signál

do požadovaného počtu dílčích dopředných směrů (nebo

v opačném směru sdruží příchozí signály od jednotlivých

uživatelů), ale neprovádí zesilování ani jiné úpravy signálu

(proto se jedná o pasivní prvek). 

Technologie PON

BPON – Broadband PON pracující na ATM

transportní vrstvě. Nejstarší technologie PON

(1999). Datový tok je pouze 155/622 Mbps pro

upstream/downstream. 

GPON – Specifikace gigabit PON je stále ve sta-

diu konečného návrhu na komisích ITU-T a FSAN.

Technologie komplexně podporuje Generic

Encapsulation Method (GEM) transportní vrstvy 

ATM, Ethernet i WDM protokoly. Rychlost datového

toku je Down/Upstream 2,5/1,25 Gbps. Od prvků

GPON se očekává nízká cena a vysoké nasazení v sí-

tích PON.

GE-PON – Gigabit Ethernet PON specifikovaný jako

Ethernet in the First Mile podle IEEE 802.3ah EFM je

již standardizován a hojně nasazován zejména v Asii.

Rychlost je symetrická 1 Gbps a používá nativní

Ethernet protokol. Technologie je poměrně levná

v porovnání s ATM-based PON. GE-PON zařízení

dovedou spolupracovat s GPON zařízeními.

Obr. 2  Architektura optické sítě 

P2P

Bod-Bod

(Point to point)

AON

Přepínač v kabinetu 

(Curb switch)

PON 

Pasivní odbočnice

(Splitter)
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které jejich využívání omezují, zejména:

•  Překlenovací útlum a vzdálenost mezi ONU a OLT do

20 km.

•  Poměrně drahý pasivní rozbočovač (splitter) pro 16,

32, 64 nebo128 vláken.

•  Poměrně drahé OLT a ONU.

•  Nemožnost vytvoření vícedodavatelského prostředí

z důvodu nedokončené standardizace.

•  Ekonomicky se vyplatí až teprve pro výstavbu velkých

lokalit s vysokou penetrací zákazníků.

Aktivní optické přístupové sítě
Kromě pasivních optických sítí existují také aktivní

optické sítě (Active Optical Network, AON), které propojují

jednotky ONU prostřednictvím aktivních síťových prvků

k centru širokopásmových služeb. Aktivní síťové prvky jsou

například opakovače, rozbočovače či muldexy (elektricky 

napájené), které rozdělují a v opačném směru sdružují sig-

nály mezi jednotlivými částmi optické sítě. Výhodou AON

proti PON je zajištění podstatně větších dosahů, ale nevý-

hodou u AON jsou náklady na její budování.

Aktivní přístupové sítě tvoří základ tzv. hybridních sítí,

protože na optickou část sítě ve vyšší úrovni navazuje nižší

úroveň tvořená dalšími technologiemi (metalické přístu-

pové sítě – Ethernet nebo VDSL). Hlavní výhodou aktiv-

ních přístupových sítí AON v porovnání s pasivními sítěmi

PON je možnost zajištění podstatně větších dosahů, tj. pře-

klenutelných vzdáleností mezi OLT a ONU a použití vět-

ších dělicích poměrů v distribučních bodech. Nevýhodou

je nutnost zajištění napájení aktivních síťových prvků pou-

žitých v distribuční síti.

Stav FTTx ve světě
Rozvoj ve světě je velmi nerovnoměrný a samozřejmě

výrazně závisí na koupěschopnosti potenciálních zákaz-

níků. Dalšími faktory, které zásadním způsobem ovlivňují

rozvoj FTTx, jsou charakter osídlení, legislativní rámec

a možnosti fi nancování projektů.

Vedoucí úlohy se ujalo Japonsko a Jižní Korea, kde

dominuji technologie GE-PON nad P2P FTTH. Hlavními

poskytovateli služeb nad FTTx jsou NTT Japan a Korea

Telecom, místní inkumbentní provozovatelé. Rychlý rozvoj

FTTx je v těchto zemích, kromě vysokou koupěschopností

a celkovou computerizací společnosti, podmíněn i geo-

grafi ckými specifi ky. Vysoká hustota osídlení ve městech

dovoluje efektivní budování FTTx sítí, zatímco venkovské

oblasti zůstávají stranou.

Na další pozici se umístila Severní Amerika, kde s tech-

nologií GPON přišel Verizon jako hlavní hráč na trhu

FTTx. Zde mu konkurují pouze poskytovatelé kabelových

TV, kteří také využívají FTTx technologie. Jedním z motorů

rozvoje FTTx ve Spojených Státech jsou i garance ze strany 

regulátora zaručující, že v optických sítích nedojde k povin-

nému zpřístupnění přístupových sítí konkurenci, jako tomu

bylo na metalických vedeních.

Situace v Evropě

V Evropě se FTTx nejrychleji rozvíjí ve Skandinávii, kde

je obvyklé budovat optické místní sítě s podporou místních

zastupitelstev. Plošné zpřístupnění skutečně širokopásmo-

vých služeb je zde jednoznačně vnímáno jako investice do

dalšího rozvoje celé společnosti, která musí být podporo-

vána z veřejných prostředků.

Ve Švédsku je značná veřejná podpora budování metro-

politních optických sítí, které se už vloni implementovaly 

ve 200 městech z celkových 290. Podobně v této skandináv-

ské zemi panuje politická vůle podporující rozvoj nezávis-

lých infrastruktur poskytujících otevřený přístup každému

poskytovateli širokopásmových služeb. Takže městských

optických sítí hojně využívají ISP pro své nabídky služeb.

V Itálii má prim soukromá iniciativa v podobě FastWeb,

kromě toho se do FTTx pouštějí také rozvodné společnosti

(elektrické a plynárenské). Holandsko zase staví na své tra-

diční kabelové infrastruktuře, která je ideální pro rozvoj

FTTx zejména ve městech Amsterodam a Rotterdam. 

Ve Francii se rozbíhá projekt CitéFibre výhledem

150 000 připojení domácností, ani France Telecom nezů-

Obr. 3  Mikrotrubičky Obr. 4  Lokalita Sylván - Plzeň
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technologii GPON.

Ve Španělsku Telefónica testuje EPON v pilotním pro-

jektu Madridu včetně ověření technologie zafoukávání

optických kabelů.

Evropští telekomunikační operátoři většinou s většími

investicemi do FTTx váhají a stěžují si na nejistotu, kterou

jim působí budoucí nejasný vývoj v regulačním prostředí

v rámci EU. Evropská komise totiž v současnosti reviduje

svůj regulační a konkurenční rámec informační politiky 

a v této souvislosti také zvažuje, zda optický přístup bude

defi nován jako nový trh bez vazeb na dosavadní regulaci

v přístupových sítích.

Vývoj v ČR

V ČR je situace velmi podobná té v západní Evropě.

Někteří poskytovatelé služeb (např. PODA a 802.cz) staví

svoje sítě na bázi FTTH, v malých lokalitách s nízkou pene-

trací účastníků, a další se pustili do výstavby FTTB sítí s vy-

sokou penetrací a poskytují služby celým čtvrtím velkých

měst, např. T-Systems a Netbox. Celkové pokrytí optickými

přístupovými sítěmi je dosud řídké a spíše se jedná o pilotní

projekty městských zastupitelstev a osamocené developer-

ské lokality než o systematickou výstavbu.

Obecně lze říci, že ve sledovaných řešeních FTTx se nej-

častěji využívá architektura založená na Ethernetu, nikoli

pasivní optická síť (PON, Passive Optical Network). Jedním

z důvodů může být malý rozsah implementace FTTx, pro-

tože v malém měřítku je Ethernet lepší volbou z hlediska

škálovatelnosti než PON. Ethernet je také typický pro nové

projekty FTTx, protože PON je vhodnější pro telekomuni-

kační provozovatele na cestě směrem k FTTx.

Telefónica O2 CR – pilotní projekt Sylván
Telefónica O2 CR v minulém roce v rámci pilotního pro-

jetu vybudovala a provozovala místní optickou síť v Plzni,

v developerské lokalitě Sylván, pro pilotní projekt, kde byla

nasazena optická technologie FTTx nebo přesněji FTTH.

V této lokalitě bylo budováno několik desítek rodinných

domků. Cílem pilotu bylo ověřit jak navrženou optickou

infrastrukturu, aktivní prvky, tak i interní fi remní infra-

strukturu pro zřizování a provozování služeb nad FTTx.

Jako základní stavební prvek optické infrastruktury pro

FTTx byl použit trubičkový systém pro usnadnění a zlev-

nění instalace místních optických kabelů. V rámci pilot-

ního provozu jsou poskytovány služby triple play, tj. datová

služba, hlasová služba a O2TV. Hlasová služba byla testo-

vána ve dvou variantách, prostřednictvím GW s připojením

na analogové rozhraní RSU a nebo jako VoIP. Vyhodnocení

nákladů ukazuje, že pro další rozvoj řešení FTTx je třeba

především snížit náklady na aktivní prvky sítě.

Praktické zkušenosti a další záměry

Širokopásmová přípojka realizovaná technologií FTTx 

představuje v mnoha ohledech kvalitativně nové řešení,

které vyžaduje od telekomunikačního operátora nový pří-

stup k celé problematice spojené s poskytováním služeb

a i nové defi nování těchto služeb. 

Všechny dosavadní služby pro bytové zákazníky byly 

v podstatě postaveny nad klasickou hlasovou nebo ISDN

službou. U služeb FTTx je naopak primární službou datová

konektivita a všechny ostatní služby jsou realizovány pro-

střednictvím této datové konektivity. Této skutečnosti se

musí přizpůsobit všechny procesy a systémy zajišťující

výstavbu, provozování i údržbu přípojky, stejně tak jako

systémy zákaznické podpory a billingu. Vzhledem k dů-

razu, který společnost Telefónica O2 CR klade na respekto-

vání potřeb zákazníka a na zajištění zákaznické podpory, je

zahájení komerčního poskytování FTTx služeb nad rámec

pilotního projektu vázáno nejen na doladění technického

řešení FTTx, ale i na zajištění podpory služeb nad FTTx 

napříč celou společností.

Koncovým bodem sítě pro FTTx služby samozřejmě již

nebude stará známá telefonní zásuvka, ale Ethernet rozhraní

optopřevodníku ukončujícího optické přístupové vedení.

Na tomto rozhraní může být nabízeno široké spektrum

služeb.  Hlasová služba může být nabízena buď s geografi c-

kým účastnickým číslem, tedy jako obdoba dnešní „hlavní

telefonní stanice“, a nebo jako negarantovaná služba VoIP

s negeografi ckým číslem. Jako koncové zařízení pro hlaso-

vou službu může být použit buď libovolný telefon s analo-

govým účastnickým rozhraním připojený prostřednictvím

účastnické GW, nebo IP-telefon či soft phone. Stejně tak je

možné pro hlasovou službu použít mobilní telefon s WiFi

rozhraním.

Datová služba není limitována technickými vlastnostmi

technologií XDSL používaných na metalickém vedení,

a proto lze nabízet datové produkty o podstatně větších

rychlostech. Správnější je ovšem říci, že každému zákazní-

kovi lze nabídnout datovou službu podle jeho potřeb.

Kapacita optické přípojky dovoluje nabízet na jednom

zákaznickém rozhraní více současně přenášených tele-

vizních nebo VoD kanálů, a to i v HDTV rozlišení. Tyto

neomezené možnosti samozřejmě mají i svůj rub a tím je

investiční náročnost. V podmínkách ČR se pravděpodobně

v nejbližší době nedočkáme skandinávského přístupu

k FTTx s jeho štědrými veřejnými dotacemi.

Výstavba FTTx proto velmi pravděpodobně nebude

celoplošnou záležitostí srovnatelnou například s digitali-

zací telefonní sítě v devadesátých letech. Daleko pravděpo-

dobněji půjde rozvoj FTTx cestou projektů na vymezené

lokality, u kterých bude existovat přijatelná návratnost

investic. V mnoha případech bude FTTx budováno v sou-

činnosti s developery realizujícími výstavbu nových byto-

vých objektů. Telefónica O2 CR bude v těchto případech

schopna nabídnout developerům i typová řešení bytových

a domovních rozvodů nebo spolupracovat na řešení ušitém

na míru pro zákazníka.

Stručné shrnutí by tedy mohlo znít takto: FTTx je tech-

nologie, která nabízí z dnešního pohledu téměř neomezené

možnosti pro nabídku služeb. Její investiční náročnost však 

nutně vede telekomunikační operátory k velmi citlivému

posuzování rentability investic.

Ing. Martin Parolek, Ing. Roman Pudil

a Ing. Bedřich Rybář,

Telefónica O2
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Handover v sítích UMTS a WiMAX

Úvod
WiMAX (Worldwide Interoperability Microwave

Access) je systém bezdrátového přenosu založený na rodině

standardů IEEE 802.16. Verze IEEE 802.16-2004 [1], která

byla zveřejněna v říjnu 2004, podporuje celou řadu síťových

topologií. Jedna z nich je topologie bod-mnoho bodů (PMP

– Point-to-Multipoint). V této topologii komunikuje každá

mobilní stanice (MS – Mobile Station) přímo se základno-

vou stanicí (BS – Base station). Druhá topologie se nazývá

MESH, kdy mobilní stanice mohou komunikovat přímo

mezi sebou, bez využití stanice základnové. 

Standard 802.16-2004 nepodporuje předání spojení mezi

buňkami. Tato verze umožňuje pouze fi xní nebo mobilní

přístup. Procesy předání spojení jsou implementovány až

v novější verzi 802.16e [2], vydané v září 2005. Tato verze

specifi kuje předání spojení mezi buňkami pro přenosné

terminály a běžnou nebo plnou mobilitu uživatele. 

První část článku popisuje dvě nejnižší vrstvy WiMAX 

(fyzickou vrstvu a vrstvu řízení přístupu k médiu – MAC

– Medium Access Control layer). Další část obecně popisuje

způsoby předání spojení používané v třetí generaci mobil-

ních sítí UMTS (Universal Mobile Telecommunications

System) a následně předání spojení v sítích WiMAX.

V poslední části je uvedeno porovnání procedur předání

spojení v UMTS a WiMAX.

Fyzická vrstva WiMAX
Fyzická vrstva 802.16-2004 používá ortogonální frek-

venční multiplex (OFDM – Orthogonal Frequency Division

Multiplexing) a 802.16e používá ortogonální frekvenční

multiplexní přístup (OFDMA – Orthogononal Frequency 

Division Multiple Access) [3]. Dále je specifi kována komu-

nikační frekvence v rozsahu 2–11 GHz pro přenos při

nepřímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem (NLOS

– Non-Line of Sight) a frekvence v rozsahu 10–66 GHz

pro komunikaci s přímou viditelností mezi přijímačem

a vysílačem (LOS – Line Of Sight). Fyzická vrstva WiMAX 

umožňuje přenos na vzdálenost asi 8 km s rychlostí až

do 70 Mbit/s při komunikaci na přímou viditelnost [4].

V podmínkách bez přímé viditelnosti je dosažitelná vzdále-

nost asi 50 km [5].

MAC

vrstva

přizpůsobovací podvrstva

výchozí část spojové vrstvy

zabezpečovací podvrstva

Fyzická 

vrstva
fyzická vrstva

Obr. 1  Struktura vrstev systému WiMAX

 Vrstva řízení přístupu k přenosovému médiu
Vrstva MAC [6] podporuje protokoly vyšší vrstvy, jako

je internetový protokol (IP – Internet Protocol) nebo asyn-

chronní přenosový mód (ATM – Asynchronous Transfer

Mode). Struktura vrstev je zobrazena na obr. 1.

Zabezpečovací podvrstva (PS – Privacy Sublayer) zajiš-

ťuje funkce pro ověření uživatele, kódování přenášených

informací a také výměnu klíčů mezi MS a BS. 

Výchozí část spojové vrstvy (CPS – Common Part

Sublayer) obstarává přidělování frekvenčního pásma, sesta-

vení spojení, dohled nad spojením a ukončení spojení.

Přizpůsobovací podvrstva (CS – Convergence Sublayer)

transformuje data, klasifi kuje data s ohledem na typ služby 

a přiřazuje data k příslušnému toku dat. Existují dva typy 

podvrstvy CS. První se nazývá ATM CS a je používána

pro ATM služby. Druhá podvrstva nazývaná Packet CS je

určena pro služby IP verze 4, IP verze 6, Ethernet nebo vir-

tuální lokální síť (VLAN – Virtual Local Area Network). 

 Kvalita služeb
Kvůli zpoždění a aplikacím, které jsou na zpoždění

citlivé, používá WiMAX funkce zajišťující kvalitu služby 

(QoS – Quality of Service). Aplikace v reálném čase jako

videokonference, distribuce videosignálu (videostreaming)

a přenos hovoru přes IP-sítě (VoIP – Voice over IP) trpí

právě díky zpoždění při přenosu. V sítích WiMAX je rozli-

šováno pět kategorií pro podporu kvality služeb. První typ

služby je služba vyžadující periodický přenos dat (UGS –

Unsolicited Grant Service). UGS zabezpečuje aplikace v re-

álném čase, které generují datové bloky stejné délky v peri-

odických intervalech (jako např. VoIP bez potlačení ticha,

přenos T1/E1). Druhá kategorie je označena jako služba

v reálném čase s proměnnou přenosovou rychlostí (RT-VR 

– Real-Time Variable Rate) a je navržena pro provoz apli-

kací v reálném čase s proměnlivou přenosovou rychlostí,

která vyžaduje garantovaný datový tok a zpoždění (jako

např. MPEG video). Třetí typ služby je služba nevyžadující

přenos v reálném čase (NRT-VR – Non-Real-Time Variable

Rate). NRT-VR spravuje aplikace, které vyžadují zaručený 

datový tok, ale nejsou citlivé na zpoždění (jako např. pro-

tokol pro přenos souborů FTP – File Transfer Protocol).

Čtvrtý typ služby bez garance kvality (BE – Best Eff ort) se

používá pro aplikace, kde není požadavek na zpoždění nebo

na specifi cký datový tok. Poslední typ služby se nazývá roz-

šířená služba v reálném čase s proměnnou rychlostí (ERT-

VR – Extended Real-Time Variable Rate Service). ERT-VR 

je nově defi nován v IEEE 802.16e a je určen k podpoře apli-

kací s proměnným datovým tokem, které potřebují zaru-

čit datový tok a zpoždění (např. VoIP s potlačením ticha).

Terminologie výše uvedená je v souladu s doporučením

802.16e [2].

 WiMAX dle standardu IEEE 802.16 je nově se rodící širokopásmová bezdrátová technologie. Existuje celá řada ver-

zí 802.16 , které se liší zejména v podpoře mobility. Tento článek analyzuje existující způsoby předávání spojení 

(handover) v třetí generaci mobilních sítí (UMTS) a porovnává je s procedurami předání spojení používanými v síti 

WiMAX dle poslední verze standardu IEEE 802.16e. 
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ňuje přenos a mobilitu terminálu. Následující tabulka uka-

zuje různé typy přístupu, jejich požadavky na mobilitu

a podporu předání spojení [3]. 

TERMINÁL LOKACE

RYCHLOST POHYBU

PŘEDÁNÍ 

SPOJENÍ

802.16 -2004 802.16e

pevný jednonásobná

stacionární

ne ano ano

přemístitelný vícenásobná 

stacionární

ne ano ano

přenosný vícenásobná

chůze

předání spojení 

s přerušením

ne ano

běžně mobilní vícenásobná

pomalé vozidlo

předání spojení 

s přerušením

ne ano

plně mobilní vícenásobná 

rychlé vozidlo

předání spojení 

bez přerušení

ne ano

Tab. 1 Srovnání standardů 802.16 a 802.16e z hlediska podpo-

rovaných typů přístupu

Předání spojení v sítích UMTS
Základním účelem předání spojení je poskytování prů-

běžného spojení při pohybu mezi jednotlivými buňkami.

Předání spojení je realizováno změnou rádiového kanálu.

Existuje několik způsobů předání spojení.

Předání spojení s přerušením (Hard handover) je apli-

kováno jen tehdy, když je uživatelské zařízení (UE – User

Equipment) používáno jen v komunikaci s jednou základ-

novou stanicí (Node B). Komunikace s předchozím uzlem

Node B je přerušena až po navázání spojení s novým uzlem

Node B. Proces předání spojení je proveden až po dosažení

vyšší úrovně signálu, než je úroveň signálu předchozího

uzlu Node B. Tuto situaci ukazuje obr. 2.

Obr. 2  Předání spojení s přerušením

Předání spojení bez přerušení (Soft  handover). Během

předání spojení bez přerušení se uživatel nachází v dosahu

dvou nebo více uzlů Node B. Uživatelské zařízení UE komu-

nikuje současně s více uzly Node B na různých kanálech

(obr. 3). Signál přijatý uzlem Node B je převeden do bloku

řízení rádiové části sítě (RNC – Radio Network Controller).

Blok řízení rádiové části sítě porovnává signál z uzlů Node B

pro každý rámec zvlášť. Pro další zpracování je zvolen nej-

lepší rámec a ostatní jsou zahozeny [7]. V komunikaci smě-

rem k účastníkovi (downlink) je stejný signál vysílán oběma

uzly Node B. Sloučení těchto signálů je v uživatelském zaří-

zení UE provedeno přijímačem schopným zpracovat více

signálů šířících se více cestami (rake receiver) [8].

Počet uzlů Node B, které současně komunikují s uživa-

telským zařízením UE, je dán počtem uzlů Node B v tzv.

seznamu aktivních uzlů (Active Set). V tomto seznamu

jsou jen uzly s dostatečně kvalitním signálem. V systému

UMTS je pro měření kvality signálu zpravidla používán

pilotní kanál (CPICH Ec/Io – Common Pilot Channel) [9].

Sousední uzly, jejichž pilotní kanál není dostatečně silný,

se uloží do tzv. seznamu sousedních uzlů (Neighbor Set).

Uživatelská zařízení UE neustále sledují sílu signálu těchto

uzlů. Maximální velikost seznamu sousedních uzlů je 32.

Typická velikost seznamu sousedních uzlů je 2 až 3. Existují

dva algoritmy jak přidat resp. odebrat uzly z resp. do

seznamu aktivních uzlů. První algoritmus se nazývá IS-95

a využívá absolutní úrovně signálu k rozhodnutí o prove-

dení předání spojení. Druhý algoritmus se nazývá UTRA

a pracuje na principu relativních úrovní. V UMTS je použit

algoritmus UTRA [10].

Obr. 3  Předání spojení bez přerušení

Předání spojení bez přerušení v rámci jednoho uzlu

(Soft er handover). Tento typ je podobný předání spojení

bez přerušení. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že uživatelské

zařízení UE je v oblasti dvou sektorů jednoho uzlu Node B

(obr. 4). Uživatelské zařízení UE pak komunikuje s uzlem

Node B na dvou rádiových kanálech. Ve směru k uživateli

je situace slučování signálu stejná jako v případě předání

spojení bez přerušení. Ve směru od uživatele je však situace

rozdílná. Signál přijatý uzlem Node B není směrován do

RNC, ale zpracování více signálů je realizováno v přijímači

uzlu Node B. 

Obr. 4  Předání spojení bez přerušení v rámci uzlu Node B
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a mezi více systémy (Intra-system). Předání spojení mezi

více systémy je uskutečněno, když se uživatelské zařízení UE

pohybuje v dosahu buněk náležících různým rádiovým pří-

stupovým systémům. Jako příklad lze uvést předání spojení

mezi systémy UMTS a GSM. Předání spojení v rámci jed-

noho systému se uskutečňuje, pokud se UE pohybuje pouze

v rámci jednoho typu komunikačního systému. 

Předání spojení v sítích WiMAX
Předání spojení v sítích WiMAX je proces, kdy se mobilní

stanice pohybuje mezi dvěma rozhraními základnových

stanic. Předání spojení na IP-vrstvě [11] vyžaduje předání

relace do jiné IP-podsítě. Je to transparentní způsob pro

komunikaci na 3. vrstvě. Standardní mobilní internetový 

protokol verze 6 je často díky zpoždění neakceptovatelný 

pro provoz v reálném čase (např. VoIP). K potlačení této

vlastnosti u mobilní IP-verze 6 je určen protokol pro rychlé

předání spojení (FMIPv6 – Fast Mobile IP Handover pro-

tokol). Ten má snížit toto zpoždění předvídáním a přípra-

vou nastávajícího procesu předávání spojení. Proto je nutná

spolupráce mezi spojovou vrstvou a síťovou (IP) vrstvou. 

Páteřní IP-síť

AR1

BS1 BS2 BS3

AR2

BS4 BS5 BS6

Obr. 5  Konfi gurace se dvěma IP-podsítěmi

První varianta využívá IP-podsítě (obr. 5). Přístupový 

směrovač (AR1 – Access Router) a tři základnové stanice

BS1, BS2 a BS3 tvoří jednoduchou podsíť. Druhá podsíť je

složena z AR2 spolu s BS4, BS5 a BS6. Předání spojení na

IP-vrstvě není nutné, pokud se mobilní stanice pohybuje

mezi BS1 a BS2 nebo BS3, protože se pohybuje ve stejné

podsíti. Pokud se MS pohybuje mezi BS3 a BS4, pak je

nutné předat spojení na síťové vrstvě (IP), protože zde se

MS pohybuje mezi dvěma různými podsítěmi.

Na obr. 6 je ukázána jiná konfi gurace, kde stanice BS6

jsou integrovány do směrovačů. V takovém případě vždy 

dochází k předávání spojení na síťové vrstvě.

Páteřní IP-síť

AR1 

BS1

AR2

BS2

AR3 

BS3

Obr. 6  Konfi gurace s BS integrovanými v AR

Ve standardu 802.16e jsou defi novány tři základní druhy 

předání spojení [12]: předání spojení bez přerušení (HHO

– Hard Handover), rychlé přepínání základnových stanic

(FBSS – Fast Base Stations Switching) a vícecestné předání

spojení (MDHO – Macro Diversity Handover). První způ-

sob HHO je povinný a FBSS a MDHO jsou volitelné.

Předání spojení bez přerušení (HHO – Hard Handover).

Mobilní stanice připojená do sítě naslouchá zprávám spo-

jové vrstvy. Základnová stanice periodicky vysílá zprávu

Výpis sousedních stanic (Neighbor Advertisement Message)

označovanou jako MOB_NBR-ADV. Tato zpráva slouží

k identifi kaci sítě a k distribuci charakteristik sousedních

základnových stanic. Potom je mobilní stanice schopna pro-

vést skenovací proceduru sousedních základnových stanic

a změřit konkrétní parametry jejich signálu. Pro případný 

budoucí proces předání spojení může mobilní stanice pro-

vést proceduru zařazení a asociace. Proces předání spojení

je zde rozdělen do dvou kroků: příprava předání spojení

a vlastní provedení předání spojení. 

Příprava předání spojení (Handover preparation).

Iniciace může proběhnout jak ze strany mobilní stanice, tak 

ze strany obsluhující základnové stanice. Pokud je iniciá-

torem mobilní stanice, vyšle požadavek k předání spojení

MOB_MSHO-REQ. Základnová stanice odpovídá zprávou

potvrzení požadavku předání spojení – MOB_BSHO-RSP,

která obsahuje informaci o doporučených základnových

stanicích. Základnové stanice jsou doporučeny po pro-

cesu předchozího vyjednávání s vhodnými základno-

vými stanicemi. Pokud předání spojení zahajuje základ-

nová stanice, pošle pouze požadavek k předání spojení

MOB_BSHO-REQ.

Provedení předání spojení (Handover execution). Po

přípravě následuje vlastní předání spojení. Pokud je již zvo-

lena cílová základnová stanice a zbývá již jen změnit rádi-

ový komunikační kanál, vyšle mobilní stanice zprávu indi-

kace předání spojení značenou MOB_HO-IND. Po vyslání

této zprávy se přeruší veškerá komunikace mezi obsluhující

základnovou stanicí a mobilní stanicí. Jakmile se mobilní

stanice opět připojí, musí provést přiřazení k nové základ-

nové stanici. To znamená, že mobilní stanice musí provést

synchronizaci, nastavit správný vysílací výkon a naladit

pracovní frekvenci nové základnové stanice. Poté nastává

zjišťování základních funkčních schopností mobilní sta-

nice, probíhá ověření uživatele a konečná registrace k cílové

základnové stanici. Některé z těchto procedur se mohou

vynechat, pokud tyto informace dostane cílová základnová

stanice přes páteřní síť. Od tohoto okamžiku se stává cílová

základnová stanice stanicí obsluhující. 

Rychlé přepínání základnových stanic (FBSS – Fast

Base Stations Switching). V módu rychlého přepínání

základnových stanic udržují mobilní a základnové stanice

seznam základnových stanic, které se účastní tohoto předání

spojení. Tento seznam se nazývá seznam aktivních stanic

(Active Set). Stanice MS průběžně monitorují základnové

stanice v seznamu aktivních stanic a defi nují tzv. kotevní

základnovou stanici (Anchor BS). Kotevní stanice je jedna

ze základnových stanic obsažených v seznamu aktivních

stanic. S ní MS komunikuje jak ve směru k uživateli, tak ve

směru od uživatele (včetně výměny řídicích zpráv). Kotevní

stanice může být změněna rámec od rámce. Znamená to, že

každý rámec může být vyslán pokaždé jinou základnovou

stanicí ze seznamu aktivních stanic.
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Handover). Pokud je vícecestné předání spojení podporo-

váno jak mobilní, tak základnovou stanicí, pak je seznam

aktivních stanic udržován mobilní stanicí i základnovými

stanicemi. Mobilní stanice komunikuje se všemi základ-

novými stanicemi ze seznamu aktivních stanic směrem

k uživateli a od uživatele (včetně řídicích zpráv). V případě

komunikace směrem k uživateli vysílají všechny aktivní

stanice data směrem k mobilní stanici, která data zpracuje

vícecestným přijímačem. Směrem od uživatele jsou data

vyslaná mobilní stanicí přijata více základnovými stani-

cemi. Zpracovává se informace pouze s využitím dat jedné

z aktivních stanic.

Závěry
Tento článek analyzuje situaci při předání spojení v sítích

UMTS a v sítích WiMAX. Technologie UMTS byla původně

navržena jako mobilní síť. Oproti tomu byl WiMAX v prv-

ních verzích standardů navrhován jako síť fi xní. Během času

se však začaly objevovat požadavky na mobilitu účastníků,

a proto bylo implementováno několik způsobů předávání

spojení.

První způsob, předání spojení bez přerušení, je velmi

podobný v obou sítích. V obou případech MS (v UMTS

nazvaná jako UE) komunikuje jen s jednou základnovou

stanicí BS (v UMTS Node B). Předání spojení bez přerušení

je možné jen u pomalu se pohybujících stanic. Pro rychle

se pohybující stanice bylo ve WiMAX zavedeno vícecestné

předání spojení a rychlé přepínání základnových stanic.

Vícecestné předání spojení je obdobné předání spojení

bez přerušení (popř. předání spojení bez přerušení v rámci

jednoho uzlu) v technologii UMTS. MS (UE) může komu-

nikovat současně se všemi základnovými stanicemi BS (uzly 

Node B) v seznamu aktivních stanic. 

Rychlé přepínání základnových stanic bylo vytvořeno

jako nový způsob předání spojení ve WiMAX. Oproti více-

cestnému předávání spojení jsou data vysílána ke všem

základnovým stanicím BS v seznamu aktivních stanic, ale

jsou zpracovávána jen v kotevní stanici. Výhoda tohoto

způsobu předávání spojení je, že není nutné používat signa-

lizačních a řídicích zpráv při změně kotevní stanice.
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Základní vlastnosti HSDPA
Technologie HSDPA (High Speed Downlink Packet 

Access [1]) vyžaduje modifikovat protokolovou archi-

tekturu rádiového rozhraní na úrovni MAC vrstvy 

(Medium Access Control) a fyzické vrstvy. Vrstvy 

nad vrstvou MAC zůstávají nezměněné oproti verzi

Release 99 a Release 4. 

Mechanismy spjaté s technologií HSDPA jsou imple-

mentovány v rámci nové podvrstvy MAC, označované

jako MAC-hs (MAC high speed). Na rozdíl od „kla-

sického“ UMTS (tj. dle Release 99 a Release 4), kde je

vrstva MAC implantována v síťovém bloku RNC (Radio

Network Control), je MAC-hs umístěna v síťovém bloku

Node B. Implementace MAC-hs v Node B umožňuje

promptně aktualizovat nastavení parametrů spoje dle

momentálních podmínek rádiového rozhraní. V rámci

technologie HSDPA nejsou podporovány mecha-

nismy, jako je řízení výkonové úrovně, soft handover

či proměnlivé hodnoty rozprostíracího parametru (SF,

Spreading Factor). HSDPA požívá pevnou hodnotu SF

(SF = 16) a dle podmínek na rádiovém rozhraní dyna-

micky mění modulaci a kódovací poměr. 

Kromě nové vrstvy MAC-hs technologie HSDPA

zavádí jeden nový transportní kanál a několik nových

fyzických kanálů. Nové kanály a funkce MAC-hs jsou

podrobněji popsány v následujících odstavcích.

Kanály HSDPA
Transportní kanál (sestupný směr). V rámci HSDPA

byl defi nován nový transportní kanál, neboli kanál defi -

novaný mezi vrstvou MAC-hs a fyzickou vrstvou. Tento

nový kanál se nazývá HS-DSCH (High Speed Downlink

Shared Channel). Jak již název napovídá, jedná se o kanál

pro sestupný směr a o kanál, který je sdílen všemi uživa-

teli HSDPA v dané buňce. Pomocí HS-DSCH posílá MAC-

hs uživatelská data (MAC-hs PDUs) na fyzickou vrstvu.

Posílání dat a relokace rádiových zdrojů (tzv. kanálových

kódů) se provádí periodicky dle intervalu TTI (Transmission

Time Interval). Při použití módu FDD (Frequency Division

Duplex) je interval TTI roven 2 ms. Poznamenejme, že

v „klasickém“ UMTS je interval TTI konfi gurován dle poža-

dované služby na 10 ms, 20 ms, 40 ms nebo 80 ms. Kratší

hodnota intervalu TTI v technologii HSDPA umožňuje fl e-

xibilní přidělování rádiových zdrojů a rychlou aktualizaci

parametrů spoje dle momentálních podmínek rádiového

rozhraní. Data pro jednoho či více uživatelů (UE, User 

Equipment) jsou v rámci TTI jsou mapována do rámcové

datové struktury fyzických kanálů.

Fyzický datový kanál (sestupný směr). Přenos uživa-

telských dat přes rádiové rozhraní (Node B / mobilní sta-

nice) je realizován pomocí fyzického datového kanálu HS-

PDSCH (HS-Physical Downlink Shared Channel). Strukturu

fyzického kanálu v UMTS obecně tvoří sled 15 kanálových

intervalů, kde jeden kanálový interval má délku 10/15 ms.

Struktura kanálu HS-PDSCH je tvořena třemi po sobě

jdoucími kanálovými intervaly. Doba trvání těchto 3 kaná-

lových intervalů odpovídá době trvání TTI, tj. 2 ms. Jeden

HS-PDSCH představuje jeden kanálový kód, což znamená,

že může být použito až 15 nezávislých fyzických kanálů HS-

PDSCH v jedné buňce HSDPA.

Technologie HSDPA
Technologie HSDPA, jež byla zavedena do UMTS rámci Release 5, zavádí řadu nových či vylepšených technik (např. rychlá adap-

tace parametrů spoje, Hybrid ARQ nebo 16-QAM). Tyto techniky umožňují zvýšit přenosovou rychlost na rádiovém rozhranní 

UMTS v sestupném směru až na 14,4 Mbit/s. Tento článek se podrobněji zabývá hlavními vlastnostmi technologie HSDPA.

Obr. 1  Fyzické kanály a protokolová architektura v HSDPA
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Fyzický signalizační kanál (sestupný směr). Aby 

mobilní stanice mohla dekódovat data na HS-PDSCH, musí

stanice neustále sledovat signalizační kanál, kterým jsou

přenášeny všechny potřebné informace pro dekódování.

K tomu se používá fyzický signalizační kanál HS-SCCH (HS 

– Speed Shared Control Channel), který obsahuje identifi kaci 

uživatele, modulační a kódovací informace, transportní for-

mát a HARQ informaci [2]. Protože tyto informace je třeba

znát před příjmem uživatelských dat, předbíhá vysílání sig-

nalizace (HS-SCCH) o 2 kanálové intervaly vlastní vysílání

dat (HS-PDSCH).

Fyzický signalizační kanál (vzestupný směr). K dosažení

rychlého opakovaného přenosu chybných dat a rychlé

adaptaci parametrů spoje musí mobilní stanice informovat

anténu o statutu přijatých dat (kladné/negativní potvrzení)

a o kvalitě rádiového kanálu. Tyto zpětné informace se pře-

nášejí pomocí fyzického signalizačního kanálu HS-DPCCH

(HS – Dedicated Physical Control Channel). Poznamenejme, 

že identifi kátor HARQ procesu není obsažen v HS-DPCCH

hlášení. Identifi kace HARQ procesu je implicitně dána

časovým zpožděním mezi anténou a mobilní stanicí.

Vrstva MAC-hs
Jak již bylo již zdůrazněno, hlavní modifi kace v rámci

HSDPA spočívá v tom, že většina řídicích funkcí ovlivňují-

cích zpoždění a výkon je přesunuta z RNC přímo do Node B,

kde je implantována nová vrstva MAC-hs. Tato vrstva je

ve své podstatě tvořena několika MAC-hs entitami, kde

počet aktivovaných entit odpovídá počtu aktivních HSDPA

mobilních stanic v buňce. Každá MAC-hs entita zajišťuje

mimo jiné následující funkce.

HARQ. Pokud mobilní stanice detekuje chybná data, pak 

okamžitě žádá o opakované zaslání dat. V technologii HSDPA

je mechanismus opakovaného zaslání zajištěn vrstvou MAC-

hs implementovanou přímo v anténě. V klasickém UMTS

je opakovaný přenos zajištěn protokolem RLC (Radio Link

Control), který je umístěn v síťovém bloku RNC. 

HSDPA používá mechanismus HARQ, který je založen

na nejjednodušší ARQ metodě – Stop and Wait (S&W). t

Metoda S&W je jednoduchá na implementaci a má mini-

mální nároky na paměť, velikost paměti odpovídá veli-

kosti datového bloku. Nicméně HSDPA nepoužívá „oby-

čejnou“ S&W metodu, ale takzvanou multi S&W metodu,

kdy může být aktivováno několik procesů S&W paralelně.

Jeden HARQ proces řídí vysílání (či opakované zaslaní)

jednoho datového bloku (MAC-hs PDU). V rámci jedné

mobilní stanice je možné maximálně aktivovat až 8 HARQ

procesů, tj. až 8 datových bloků může být zpracováváno

paralelně. 

Priority. Jak je všeobecně známo, UMTS umožňuje

současně sestavit několik rádiových spojení a tak aktivo-

vat několik služeb s rozdílnými prioritami. Tato vlastnost

je refl ektována v technologii HSDPA, kdy lze pro jednoho 

účastníka otevřít na úrovni MAC-hs až 8 datových front

s různou prioritou. Všechny datové toky náležející k jed-

nomu uživateli sdílejí společnou banku HARQ procesů, tj.

datový blok z libovolné fronty může být přiřazen libovol-

nému (právě volnému) HARQ procesu.

Výběr datové fronty provádí MAC-hs scheduler, který pro

daný interval TTI vybere: uživatele (User ID), v rámci něho

datovou frontu, ze které se datový blok vezme (Queue ID)

a dále vybere HARQ proces, který daný blok bude zpraco-

vávat (HARQ ID). Prvý a třetí identifi kátor (User ID, HARQ

ID) se přenáší pomocí signalizačního kanálu HS-SCCH.

Druhý identifi kátor (Queue ID) je jedním z polí v záhlaví

datového bloku MAC-hs PDU, který je transportován v da-

tovém kanálu HS-PDSCH. Dle Queue ID směřuje HARQ

proces datový blok do příslušné fronty na přijímací straně

(mobilní stanice).

Číslování datových bloků. V předchozích dvou odstav-

cích byl popsán princip mechanismů HARQ a řízení pri-

orit. Další funkcí MAC-hs je číslování datových bloků.

K číslování se používá sekvenční číslo označované v HSDPA

jako TSN (Transmission Sequence Number). Každá datová

fronta udržuje své vlastní sekvenční číslování (modulo

64), které je nezávislé na ostatních. Sekvenční číslo bloku,

podobně jako identifi kátor fronty, je jedním z polí v záhlaví

bloku MAC-hs PDU.

Sekvenční číslo umožňuje použít dvě další funkce MAC-

hs. Prvá z nich je předávání dat vyšší vrstvě ve správném

pořadí. HARQ proces na přijímací straně směruje datové

bloky do odpovídající přijímací fronty, kde jsou bloky setří-

děny dle sekvenčního čísla. Druhou funkcí je řízení toku

mezi anténou a mobilní stanicí. K tomuto účelu se používá

vysílací a přijímací okno (takzvané sliding window). Při

vysílání datových bloků může MAC-hs scheduler vyslat jenr

takové bloky, které mají sekvenční číslo (TSN) ležící uvnitř

vysílacího okna. Maximální velikost okna je 32.

Přidělování rádiových zdrojů. Vrstva MAC-hs přeroz-

děluje rádiové prostředky (15 kanálových kódů neboli fyzic-

kých kanálů) každý interval TTI, tj. každé 2 ms. V daném

intervalu TTI mohu být kódy přiděleny pouze jedné mobilní

stanici a nebo více stanicím. Informace o tom, komu jsou

v daný interval TTI kódy přiděleny, poskytuje signalizační

kanál HS-SCCH. Mobilní stanice musí monitorovat a také

správně dekódovat kanál HS-SCCH, aby správně dekódo-

vala data přenášená kanálem HS-PDSCH.

Při alokování kódů musí MAC-hs také vzít do úvahy 

kategorii mobilní stanice neboli schopnosti mobilní

stanice. Jedním z parametrů je počet kanálových kódů,

které mobilní stanice může přijmout v rámci jednoho

intervalu TTI; dle kategorie je tento počet maximálně 5

nebo 10 nebo 15 kódů. Druhým důležitým parametrem

je minimální časový odstup mezi dvěma vysílacími inter-

valy TTI; dle kategorie je tento interval roven 1 nebo 2

nebo 3 TTI.

Adaptace parametrů spoje. Technologie HSDPA pro-

vádí adaptaci parametrů spoje pomocí dynamické selekce

vhodné modulace a kódovacího poměru – kombinace

modulace a kódového poměru tvoří MCS (Modulation
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and Coding Scheme). Tato procedura je známa jako AMC

(Adaptive Modulation and Coding). gg

Pro každý nový datový blok, který má být vyslán, musí

MAC-hs scheduler zvolit vhodnou velikost datového blokur

a vhodné schéma MCS. Výběr a velikosti bloku a schématu

MCS se provádí na základě informace o kvalitě přijatého

signálu, který je zasílán mobilní stanicí pomocí signalizač-

ního kanálu HS-DPCCH. Správná volba velikosti datového

bloku je důležitá, protože v případě opakovaného přenosu ji

nelze měnit. Pokud je blok třeba opakovaně poslat, je možné

změnit pouze schéma MCS, tj. za robustnější schéma MCS.

V HSDPA platí, že rozdílná schémata MCS vedou k roz-

dílné velikosti kódovaných bloků a tím i rozdílnému počtu

fyzických kanálů, které jsou k přenosu potřebné.

Závěr
V prvé fázi vylepšení vlastností UMTS (vyšší přeno-

sové rychlosti, kratší zpoždění, atd.) se výzkum a modifi -

kace dotkly především sestupného směru. Stahování dat

všeho druhů (hudba, videoklipy, web, atd.) zatím převažuje

nad množstvím dat, které naopak uživatelé posílají do sítě.

Nicméně, současné moderní telefony v sobě integrují čím dál

více funkcí (fotoaparáty, záznam audio- a videosignálu, atd.)

a tím se mobilní uživatelé sami o sobě postupně stávají důle-

žitým zdrojem multimediálních informací, které jsou nao-

pak vysílány od nich do sítě. Mimo to je rychlý přenos dat

na vzestupném směru důležitý taktéž pro mnoho průmys-

lových aplikací. Vylepšení vlastností UMTS na vzestupném

směru přináší technologie HSUPA (High Speed Uplink Packet 

Access), jež byla představena ve specifi kacích Release 6.
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V současnosti disponuje ZTE čtyřmi výzkumnými a vý-

vojovými středisky (R&D) čítajícími 2 000 zaměstnanců

pracujících na vývoji služeb Anyservice. Tyto R&D základny 

rozmístěné v Číně, Indii, Pákistánu a USA vytvářejí místní

průniky do různých trhů, které, kromě technické podpory 

a školení, potřebují a vyžadují jedinečná zákaznická řešení.

Tyto instituce umožňují ZTE více naslouchat potřebám

zákazníků a držet krok s nejnovějším vývojem v oblasti

průmyslu VAS.

Hlavní výhody řešení ZTE
Jednotná platforma

Různé produkty VAS jsou vyvíjeny v rámci jednotné

platformy umožňující rychlé uvedení na trh, snížení

počtu středisek a nákladů na údržbu. Za účelem rozvoje

koncepce jednotné platformy byl ustanoven zvláštní pra-

covní tým.

Rozsáhlá funkční základna

Řešení ZTE VAS se může pochlubit širokou škálou

význačných multimediálních vlastností, které maxima-

lizují výhodné zisky.

Otevřenost

Slučitelnost standardů zajišťuje vynikající interopera-

bilitu s výrobky jiných výrobců. Toto řešení nabízí ote-

vřené aplikační programovací rozhraní (API) umožňu-

jící poskytovatelům výrobků a služeb zapojení do tržního

řetězce.

 Rozvojeschopný systém

Řešení ZTE představuje rozvojeschopný systém posky-

tující spolehlivost, přístupnost a rozšiřitelnost typu „plať 

tak, jak se rozvíjíš“.

 Snadné použití

Toto řešení lze použít i v budoucnosti a v budoucích

síťových infrastrukturách. Je proto vhodně navrženo

a snadno se používá, takže významně snižuje provozní

náklady.

 Bohaté zkušenosti

K dnešnímu dni se již řešení ZTE velmi rozšířilo po

celém světě. Díky bohaté základně zkušeností s uživa-

telským a místním přizpůsobováním nabízí ZTE života-

schopný prostředek pro řadu služeb naplňující očekávání

zákazníků.

 Hotové řešení

ZTE Anyservice je komplexní řešení zahrnující aplikace,

řízení služeb, přístup k síti, terminály a používá vlastní

soft ware a hardware. Kromě toho může nabídnout řadu

služeb s přidanou hodnotou podporující obchodní

potřeby operátorů.

Řešení Anyservice společnosti ZTE 
Zatímco se řada telekomunikačních trhů přibližuje stavu

nasycení, operátorům nastávají problémy se zvyšováním

příjmů ze základních služeb a služeb s přidanou hodnotou

(VAS).

V průběhu 12 let nasbírala společnost ZTE v oblasti

VAS řadu zkušeností. Její balík Anyservice VAS (obr. 1) 

nabízí široký výběr aplikací pro služby GSM, CDMA, PHS,

PSTN, NGN a konvergující sítě. V pozici přední obchodní

značky v oblasti služeb s přidanou hodnotou přineslo řešení

ZTE Anyservice do celého světa úspěšné masivní aplikace

pokrývající širokou škálu zákazníků představující jednot-

livce, podniky i vládní instituce.

Koncem roku 2006 získalo řešení ZTE Anyservice přes

300 milionů smluvních odběratelů z celého světa, kterým

obohatilo a zpříjemnilo život; rovněž umožnilo více než 60

operátorům požívat výhody rychlého poskytování služeb

a vytváření rychlých zisků.

Zvyšování ziskovosti s řešením ZTE Anyservice

Obr. 1 Katalog skupin příbuzných produktů ZTE Anyservice

Služby SMS

hlasová zpráva

mobilní SMS

SMS přes pevnou linku

multimediální zprávy

unifi kované zprávy

naléhavé zprávy

Otevřené platformy
jednotná servisní platforma

brána pro servisní přístup

platforma pro řízení služeb

platforma pro dodávku služeb

on-line poplatkový systém

Hlasové služby

předplacené služby

virtuální privátní síť (VPN)

vyzváněcí tón volajícího

inteligentní platební telefon

e-platby

hlasové centrum

mobilní průtokový servis

lokalizační servis

servis dodávek obsahu

brána WAP

management digitálního podpisu
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 Globální aplikace
V Číně si ZTE drží čelní postavení řadou inovací a vý-

znamných projektů, jako je například největší světové cen-

trum GSM SMS, největší asijská brána SMS, největší čínské

centrum CDMA SMS a vyzváněcích tónů, největší čínská

lokální platforma SMS na pevné síti a první volací centrum

na základě NGN. Řešení Anyservice zde získalo největší

podíl na trhu CDMA čínského Unicomu a vybudovalo si

špičkovou obchodní značku v oblasti inteligentních veřej-

ných telefonů, pevných SMS a CRBT.

Mimo masivní úspěch v Číně se řešení ZTE Anyservice

úspěšně prosazuje také na zaoceánských trzích. ZTE spo-

lupracuje s řadou zákazníků, jako je například singapur-

ský MobileOne, thajský TOT, fi lipínský Digitel, pákistán-

ský PTCL, indický BSNL, brazilský Brasil Telecom apod.

Jeho partnerské sítě zahrnují nadnárodní operátory, jako

je norský Telenor, francouzský Telecom/Orange, singa-

purský SingTel, izraelský Minicom, řecký OTE, malajský 

TM, kanadský Telus, hongkongský Hutchison a Etisalat

Spojených arabských emirátů.

Za zmínku dále stojí, že služba ZTE color ring back tone

(CRBT) a MyRing zaznamenaly neočekávaný úspěch v Indii.

Služba MyRing, která se nyní po čtyřech rozšiřovacích fázích

využívá ve čtyřech lokalitách, čítá přes milion předplatitelů.

Řešení ZTE Anyservice také zaznamenalo významný krok 

na evropský trh, a to uzavřením smlouvy o spolupráci v ob-

lasti inteligentních sítí s francouzským Telecomem.

Produkty ZTE VAS nyní zaujímají vedoucí postavení

v průmyslu, a to díky své technické i komerční vyzrálosti.

Řešení VAS byla implementována ve více než 50 zemích

a více než v 60 sítích.

 Plné členství ve standardizačních organizacích
ZTE, jako vůdčí společnost globálního průmyslu VAS,

drží krok s nejnovějším vývojem standardů VAS.

Společnosti ZTE bylo uděleno členství v Partnerském

projektu 3. generace (3GRP), Společné jednací pracovní

skupině API (JWG), Vývojové skupině CDMA (CDG),

Evropském telekomunikačním standardizačním insti-

tutu (ETSI), Čínském komunikačním standardizačním

sdružení (CCSA) aj. Dále je ZTE hlavním navrhovate-

lem standardů CAMEL a WIN pro čínské Ministerstvo

informačního průmyslu (MII). ZTE vlastní ke svým

produktům VAS 12 práv na duševní vlastnictví a přes

30 jeho projektů bylo uvedeno v „Národním výzkum-

ném a vývojovém programu pro vyspělé technologie

(863 Program)“.

Jakmile tradiční služby přestanou být na trhu s rostoucí

konkurencí službami produkujícími výnosy, operátoři se

začnou ohlížet po službách VAS, aby si udrželi zákazníky 

a zvýšili své příjmy a marže. Díky úsilí výkonných výzkum-

ných a vývojových center a implementační expertize může

ZTE nabízet řešení na klíč, která operátorům umožní získá-

vat ze svých sítí vyšší hodnoty.
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MF330 MF335 MF630 MF5830 MF

MF332

MF620

Datová karta ZTE MF 332 PCMCIA a USB Modem MF 620
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Jen za

799 Kč
měsíčně*

• Nový bleskový ø Internet ADSL od 2 Mb/s

• Volání z mobilu zdarma až na 2 roky

• Žádné poplatky za pevnou linku navíc

Pořiďte si ø Duo Mobil, který poprvé spojuje 
bleskově rychlý internet a mobilní volání v jedno. 

Bleskový ø Internet ADSL 
a mobilní volání v jednom

*Uvedená cena je bez DPH 19 %. Cena s DPH je 950, 81 Kč.  
Nabídka volání z mobilu zdarma se vztahuje na směr do mobilní sítě ø a pevných sítí a je platná pro aktivace podané do 31. 5. 2007. Cena volání zdarma 
je zahrnuta v měsíčním paušálu. Volání zdarma se uplatní po vyčerpání kreditu v rámci tarifu. Více informací na www.cz.o2.com.

Volejte 800 02 02 02
nebo navštivte naše prodejny


