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oPředsednictví České republiky Evropské unii mělo být nejen významnou symbolickou a promoční záležitostí, ale mělo být 

i důvodem k získání dlouhodobé silné pozici ČR a českých zástupců v Evropské komisi. Projekty pro ČR, osobní vztahy 

získané v průběhu předsednictví, příjem peněz z operačních a jiných programů, nové pozice v orgánech EK, atd., to je výčet 

některých argumentů, které jiné země mají a svým způsobem na tom profi tují. Násilné napadení našeho předsednictví vyslo-

vením nedůvěry vládě v každém případě poškodilo nejen český stát jako instituci, ale poškodilo i občany této země. „Konec 

politického úvodu“.

V dubnu se konala v Praze Evropská konference pro ICT na vysoké úrovni, organizovaná MPO. Konference proběhla 

zdárně, (jak se říká), ale s porovnáním s obdobnou konferencí ve Slovinsku, v době jejího předsednictví, měla pražská konfe-

rence jen nižší střední úroveň. Ne díky špatné přípravě či obsahu, ale jen a jen díky neúčasti významných představitelů evrop-

ské ICT komunity. Prostě už sem nejeli, neboť se nemají s kým potkat, protože už nemáme vládu. Je mi líto odpovědných 

úředníků s MPO a dalších institucí, kteří akci připravovali již půl roku před termínem.

Na konferenci přijel pan Fabio Colasanti, generální ředitel direktoriátu pro informační společnost a media. To byla nej-

vyšší instituce za EK. Již dopředu oznámil, že nehodlá otevírat otázky okolo nového návrhu regulačního rámce, což je ve svém 

důsledku nejvýznamnější věc poslední doby. Přesto se otevřely body, které se již několikrát probíraly i na půdě APVTS. Ne 

všechny jsou však jednotně obhajované všemi operátory z Asociace, což je přirozené z hlediska jejich postavení na telekomu-

nikačním trhu v ČR.

Centralizace regulace elektronických komunikací směrem ke  komisi je určitě protichůdná s  pravomocemi národních 

regulátorů a jejich obrana je přirozená.

Unifi kace regulace přes Evropu napříč má také své úskalí, i když v principu jde o správné nastavení. Nelze uplatňovat stejný 

regulační metr v ČR jako v Británii. Historický vývoj obou trhů byl rozdílný a nějakou dobu ještě bude.

Prosazování síťové neutrality (network neutrality) vychází z tlaku významných provozovatelů obsahu. EK se snaží pohléd-

nout na tuto věc stejně.

V podstatě chtějí, aby byla technologie sítě jen „tupým“ článkem přenosového řetězce k zákazníkovi. Vlastníci a současně 

operátoři sítí si chtějí ponechat vlastní kontrolu nad řízením celé sítě a odpovídat za kvalitu svých služeb svým zákazníkům.   

Provozovatelé telekomunikačních služeb nejsou šťastni z návrhu EK na zavedení přenositelnosti telefonního čísla do jed-

noho dne. Je to pěkné pro zákazníky, ale investičně náročné pro operátora. 

Funkční separace je „mečem“ visícím nad operátory, proto je třeba stanovit silná regulační kritéria a záruky pro operátory, 

že nedojde ke zneužití tohoto nového regulačního nástroje.

Podpora rozvoje vysokorychlostního internetu je v rámci EU velmi omezená a netransparentní v porovnání s USA či Jižní 

Koreou. Veřejná podpora (a to i ze zdrojů EU) musí být nediskriminující, otevřená všem hráčům na trhu, a měla by pomáhat 

zejména v oblastech s malým rozvojem ICT infrastruktury. Bylo několikrát poukázáno na zvyšující se rozdíl mezi počtem 

širokopásmových přípojek v USA a  v Evropě. Rozvoj FTTH v Evropě neustále naráží na obavy z regulačních opatření pro 

ty, kteří získají „nějakou“ dominanci na trhu a současně musí plně krýt veškeré investiční výdaje bez žádné podpory. Přesto 

strnulost evropských operátorů v minimálním investování do rozvoje nových sítí a služeb až na výjimky, je také zásadním 

problémem Evropy. 

Regulace podle Evropy je nastavována v mnoha případech jen z pohledu zákazníka, ale bylo by dobré, aby si úředníci 

komise více uvědomili, kdo vydává peníze na  zajištění provozu služeb, na  zajištění kvality, na  rozvoj, na  nové investice. 

Samozřejmě s tím je spojen i celý ICT průmysl, který je určitě mnohem více strategický a významnější pro celou ekonomiku 

než průmysl automobilový! 

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace
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y  48. kongres FITCE Praha 3.–5. září 2009 – Příprava kon-
gresu vstupuje do závěrečné fáze.

Dne 27. března se sešla v  Praze Technická progra-

mová komise FITCE za  předsednictví Wima van der Bijl

z Nizozemí, aby posoudila přihlášené abstrakty nabízených

příspěvků, provedla závěrečné vyhodnocení, určila pořadí

příspěvků a navrhla konečný program kongresu. Ze 48 při-

hlášených abstraktů bude 30 autorů vyzváno ke zpracování

uceleného příspěvku k  přednesení a  publikování ve  sbor-

níku. Dalších 12 námětů bude pozváno do dvou postero-

vých sekcí rovněž s  uveřejněním ve  sborníku. Na  přilo-

ženém obrázku jsou (zleva doprava) členové programové

komise Roberto Saracco z Itálie, Wojciech Halka z Polska,

Artan Halimi z  Rakouska, Kevin Fogarty ze Spojeného

království, dále Václav Křepelka za  ČR, předseda van der

Bijl, José Juan Machota ze Španělska a  Marc Verbruggen

z Belgie. Autor fotografi e Wolfgang von Messow z Německa

na  obrázku přirozeně chybí. Celodenní jednání proběhlo

vzorově organizačně zajištěno díky spolupracující katedře

telekomunikací elektrotechnické fakulty ČVUT ve vhodné

zasedací místnosti děkanátu fakulty pod záštitou děkana

fakulty doc. Ing. Borise Šimáka, CSc.

Za velmi významné lze považovat, že péčí FITCE UK bylo

po několikaletých diskuzích jak odborně zhodnotit publi-

kované příspěvky zejména pro akademickou sféru napříště

počínajíc pražským kongresem zajištěno ISSN 2072-6120

registrované v UK, které doplněno místem pořádání dodá

autorům publikovaných příspěvkům potřebnou vážnost.

Bližší informace lze nalézt na www.fi tce2009.org. V dalších

číslech budeme přinášet další upřesňující informace.

  Informace z mimořádné valné hromady společnosti ČD – 
Telematika a.s.

Na mimořádné valné hromadě společnosti ČD – Telematika

a.s. svolané na  žádost majoritního akcionáře společnosti

České dráhy, a.s. a  konané dne 7. 4. 2009 byly v  souladu

s programem projednány a schváleny následující změny.

Na  návrh majoritního akcionáře došlo k  projednání

a  schválení změn stanov společnosti. Valná hromada

přijala rezignaci dosavadního předsedy představenstva

Ing.  Stanislava Beneše a  místopředsedy představenstva

Ing.  Miroslava Šídla. Důvodem k  rezignaci obou členů 

představenstva je nesouhlas s vyhodnocením a následnou 

interpretací dosažených hospodářských výsledků společ-

nosti za uplynulá období ze strany majoritního akcionáře.

Odstupující předseda představenstva a  generální ředitel 

Ing. Stanislav Beneš bude i nadále pokračovat ve spolupráci se 

společností ČD – Telematika a.s. s cílem zajištění kontinuity 

rozvoje společnosti. Odstupující místopředseda představen-

stva Ing. Miroslav Šídlo zůstává na pozici ředitele pro strategii.

Dále mimořádná valná hromada přijala rezignaci před-

sedy dozorčí rady Ing.  Juraje Rakovského. Novými členy 

představenstva byli zvoleni Ing.  Juraj Rakovský a  Pavel 

Chleborád. Novým členem dozorčí rady byl zvolen 

Ing. Michal Nebeský. 

Představenstvo společnosti na svém zasedání konaném 

téhož dne svým předsedou zvolilo Ing. Juraje Rakovského 

a  místopředsedou Ing.  Václava Studeného. Generálním 

ředitelem společnosti se stává Ing. Juraj Rakovský.

Akcionáři a nově zvolení členové představenstva vyslo-

vili poděkování Ing. Stanislavu Benešovi a  Ing. Miroslavu 

Šídlovi za dosažené výsledky. Za jejich působení se společ-

nost zařadila mezi respektované hráče na trhu ICT a stala 

se stabilním a důvěryhodným zaměstnavatelem. V uplynu-

lých obdobích společnost plnila plánované výsledky hospo-

daření včetně dalších akcionáři stanovovaných ekonomic-

kých ukazatelů. Pod vedením vrcholového managementu 

společnost zaznamenala významného úspěchu především 

v  oblasti elektronických komunikací a  servisu infrastruk-

tury. V  loňském roce započatá restrukturalizace v  oblasti 

informačních systémů bude pokračovat i  v  následujících 

obdobích.

  GTS Novera opouští segment domácností, malých podni-
ků a živnostníků

Praha, 18. března 2009 – Telekomunikační operátor s celo-

národní působností GTS Novera oznámil svou strategií, 

podle níž se od roku 2009 hodlá zaměřit výlučně na podni-

kové zákazníky. Opouští proto segment domácností, malých 

podniků a živnostníků. Odchod GTS Novery z tohoto seg-

mentu se dotkne cca 20 tisíc zákazníků, kterým nabídne 

služby mobilní operátor T-Mobile Czech Republic a.s.

GTS Novera se v následujících letech zaměří výhradně 

na poskytování služeb pro střední a velké podniky a kor-

porace, také a  na  veřejný sektor  – tedy oblasti, v  nichž 

obsluhuje významnou část trhu a vidí zde potenciál dalšího 

růstu. Z  tohoto důvodu ukončuje své aktivity v  segmentu 

malých podniků a  domácností a  své zákaznické portfolio 

převede na společnost T-Mobile.

„Po akvizicích mnoha konkurenčních operátorů a následné 

konsolidaci máme nyní jasnou prioritu, a  tou je dodávání 

služeb pro veřejný sektor a domácí i zahraniční fi rmy a kor-

porace na  českém i  evropském trhu. V  těchto segmentech 

dokážeme být naším zákazníkům maximálně užiteční, a zde 

také vidíme prostor k dalšímu růstu,“ vysvětluje důvody plá-

nované zaměření fi rmy do dalších let Stuart Evers, ředitel 

společnosti GTS Novera.

Odchod GTS Novery ze segmentu domácností, malých 

podniků a  živnostníků se dotkne zhruba 20 tisíc zákaz-
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yníků, kteří u tohoto operátora využívali převážně připojení

k  internetu nebo základní balíčky hlasových a  interneto-

vých služeb. 

„Společnost T-Mobile je pro nás zárukou, že se našim

zákazníkům dostane stejně kvalitních služeb a odpovídající 

péče. Příslušní zákazníci jsou informování dopisem, ve kte-

rém je celý proces migrace vysvětlen. Změna operátora samo-

zřejmě probíhá bezplatně a nebude mít pro zákazníky žádný 

dopad na využívání služeb. Zakoupené či pronajaté modemy 

a  telefonní přístroje zákazníkům zůstávají. Jediným kro-

kem, který vyžaduje zákazníkovu součinnost, je aktualizace

dosavadní smlouvy a  výběr z  akční nabídky, kterou pro ně 

T-Mobile v souvislosti s přechodem připravil – ale o tom všem

je budeme podrobně informovat,“ komentuje migraci ředitel

divize komerční podpory společnosti GTS Novera Miloš

Mastník.

„Posláním společnosti T-Mobile, jako operátora s největ-

ším počtem zákazníků na českém trhu, je nabízet široké spek-

trum špičkových telekomunikačních služeb. Proto nám přišlo

logické a jsme za to velmi rádi, že GTS Novera oslovila právě 

nás. Dosavadní zákazníky této společnosti chceme ujistit, že

jim bude věnována maximální péče a pozornost. V  souvis-

losti s  přechodem jsme pro ně dokonce připravili speciální 

akční nabídku, díky které mohou ještě ušetřit,“ říká Václav 

Štěpán, ředitel marketingu – business segment společnosti

T-Mobile.

GTS Novera je součástí středoevropské telekomuni-

kační skupiny GTS Central European Holding B. V. (GTS

CE), která sdružuje operátory v  České republice, Polsku,

Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku a má svá zastoupení

také na Ukrajině, v Německu a Rakousku. GTS CE změnila

na začátku roku 2008 své vlastníky a pod novým vedením

postupně dochází k těsnější unifi kaci celé skupiny a její pro-

fi laci jako velkoobchodního operátora a dodavatele teleko-

munikačních řešení pro střední a velké fi remní zákazníky 

a veřejnou správu v jednotlivých zemích regionu i na mezi-

národní úrovni.

  Mobilkom Austria spouští HSPA+
Mobilkom Austria, mobilní operátor v Rakousku a dceřina

společnost Austria Telekom, oznámil zahájení komerčního

rozvoje vysokorychlostní paketové sítě HSPA+. Tato plat-

forma 3,5G, která bude dodávána společností Ericsson, má

zvýšit kapacitu sítě Mobilkom a umožnit přenosy dat rych-

lostí zpočátku až 21 Mbit/s a později (tj. koncem roku) až

28,8 Mbit/s. Počáteční pokrytí bude zahrnovat asi desetinu

Vídně, přičemž rozšíření do dalších klíčových oblastí se oče-

kává od poloviny roku 2009. Cílem společnosti Mobilkom

je pokrýt do  konce roku 2010 svou sítí UMTS/HSDPA/

HSUPA 90 % populace. Zavádění technologie HSUPA 5,7

je plánováno na duben 2009.

  MSE vyhlásilo aukci na kmitočty 3G
Italské ministerstvo rozvoje ekonomiky (Ministry of 

Economic Development, MSE) oznámilo, že plánuje pro-

dej tří bloků volného kmitočtového spektra pro UMTS.

Prodejem může získat 266,1 miliónů eur, přičemž cena

jednoho bloku se předpokládá 88,7 miliónů eur. Aukce je

otevřená pro stávající operátory i  nové operátory na  trhu 

mobilních služeb 3G, s  omezením maximálně na  dva 

bloky. Volné kmitočty, které zahrnují 15 MHz párova-

ného a  5 MHz nepárovaného kmitočtového spektra, byly 

vráceny do  veřejného vlastnictví v  lednu 2006 společ-

ností Ipse 2000 (projekt španělské společnosti Telefonica). 

Potenciální kupci mají možnost své cenové nabídky předlo-

žit až do poledne 8. května. V Itálii bylo koncem roku 2008 

cca 24,3 miliónů 3G uživatelů, což představuje roční nárůst 

o 16 %, v porovnání 20,4 milióny uživatelů na konci roku 

2007.

  T-Mobile Germany blokuje přístup iPhone ke Skype
Společnost T-Mobile v  Německu neumožní svým zákaz-

níkům využívat novou aplikaci Skype určenou speciálně 

pro iPhone. Hlasové služby prostřednictvím IP (VoIP) 

umožňují uživatelům realizovat telefonní volání bezplatně 

nebo mnohem levněji než tradiční telefonní poskytovatelé. 

Mluvčí společnosti T-Mobile Alexander von Schmettow 

k tomu říká: „V našich smlouvách se zákazníky je jasně sta-

noveno, že takové služby nesmí používat. Existují proto dva 

důvody: jednak protože vysoký objem provozu může pře-

těžovat naši síť, a  protože pokud program Skype nepracuje 

správně, zákazníci za to činí odpovědné nás.“

Na druhé straně Scott Durchslag, předseda představen-

stva (CEO) Skype to komentuje takto: „Soft ware Skype pro

iPhone je jednička mezi našimi uživateli. Společnost AT&TT T 

v  USA je připravena povolit používání soft waru Skype 

na iPhone, pokud jsou volání realizována přes rádiové inter-

netové hotspoty a společnost Telefonica O2 ve Velké Británii 

se také rozhoduje, zda umožnit svým zákazníkům přístup 

k  novým aplikacím. Kromě toho podle dohody mezi spo-

lečnostmi Skype a Nokia z února letošního roku, se plánuje 

nabízet budoucí telefony již s instalovaným Skype soft warem, 

a Skype soft ware pro BlackBerries bude dostupný od května 

2009.“

K tomu Schmettow říká, „že T-Mobile Germany nevylu-

čuje povolení aplikace v budoucnosti.“

  Společnost ADVA Optical Networking předvedla optický 
systém 100 Gbit/s pro metropolitní sítě

Úspěšné laboratorní zkoušky ukázaly realizovatelnost 

nového modulačního formátu, který umožňuje plnit speci-

fi cké potřeby metropolitních a regionálních sítí. Umožňuje 

desetinásobné zvýšení přenosové kapacity systému přes 

existující metropolitní systémy DWDM (multiplex s  hus-

tým vlnovým dělením), které využívají tradiční techniky. 

Společnost ADVA Optical Networking (www.advaop-

tical.com) vyvinula nové modulační schéma DPSK-3ASK 

(Diff erential Phase-Shift  Keying, 3-level Amplitude-Shift  

Keying) pro optické rozhraní 100 Gbit/s po jednom optic-

kém signálu.

Ve  své laboratoři v  Meiningenu, v  Německu vývojoví 

pracovníci ADVA Optical Networking úspěšně předvedli 

toto nové modulační schéma, které využívá komponenty 

dostupné pro 40Gbit/s systémy a usnadňuje provoz na kaná-

lovém rastru podle standardu ITU. Požadavky na  pře-

nosovou kapacitu po  celém světě prudce stoupají, takže 
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y síťový operátoři musí neustále zvyšovat kapacitu svých sítí

DWDM, proto postupně přecházejí od  10Gbit/s systémů

k 40 Gbit/s systémům. Systémy umožňující 100 Gbit/s jsou

tedy dalším logickým krokem.

Existující návrhy 100Gbit/s systémů, které využívají modu-

lační schéma DP-QPSK (Dual-Polarization Quadrature

Phase Shift  Keying), byly optimalizovány pro přenosy 

na  velké vzdálenosti. Jejich složitost, spotřeba a  zejména

cena je však činí nevhodné pro metropolitní aplikace. 

Dosažení rozumného dosahu při 100 Gbit/s je díky chro-

matické disperzi a  polarizační vidové disperzi obtížné,

takže většina návrhů systému na kratší vzdálenost se dosud

soustředila na řešení založená na několika optických vlák-

nech nebo několika optických signálech různých vlnových

délek. Standardizační organizace jako IEEE, ITU a OIF pra-

cují na standardu systému pro 100 Gbit/s, ale v současnosti

se zaměřují pouze na dva extrémy dosahu.

„Současné standardizační snahy ponechávají mezeru mezi

40 a 600 km, což ponechává značný prostor pro opomenutý 

trh. Naše řešení je přesně určeno k  zaplnění této mezery,“ 

uvedl Dr.  Christoph Glingener, vedoucí technologické

kanceláře ADVA Optical Networking. „Mimoto toto řešení 

využívá stávající komponenty, což umožňuje rychlejší rea-

lizaci s  minimálními investicemi a  snižuje režii společností 

za optické komponenty v tvrdém tržním prostředí.“

Řešení ADVA Optical Networking založené na  vyu-

žití modulačního schéma DPSK-3ASK je komplemen-

tární s existujícími 10- a 40Gbit/s systémy a lze ho snadno

zabudovat do  existujících síťových architektur jak z  hle-

diska modernizace sítě, tak z hlediska provozu. Jeho přímá

detekce umožňuje nižší spotřebu i  vysokorychlostní digi-

tální zpracování signálu než je obvyklé pro dálkové trasy. Je

kompatibilní s DWDM systémy jako ADVA FSP 3000 a při

použití optického zesilovače může být dosah až 600 km.

„Snížení nákladů za přenesený bit je společné téma metro-

politních i transportních DWDM sítí,“ pokračuje Glingener. “

„V současnosti máme neobyčejně kompaktní a účinné řešení 

pro řešení 40 Gbit/s. Mnoho síťových operátorů se nás ptá

na  100Gbit/s řešení pro metropolitní sítě, což je to na  čem

pracujeme. Předvedení modulačního schématu DPSK-3ASK 

je důležitým milníkem na vývojové cestě k realizaci 100Gbit/s 

systémů.“

  Nerozbitný mobilní telefon Samsung
Společnost Samsung uvedla na trh nový odolný mobilní tele-

fon, který je díky své konstrukci schopen přečkat i poměrně 

nešetrné zacházení. Nový mobilní telefon Samsung Xplorer 

B2100 splňuje podmínky krytí IP 57, což znamená, že je 

schopen odolávat nejen stříkající vodě, ale bez problémů 

může pracovat až půl hodiny i metr pod vodou, takže mu 

nečiní problémy ani prudký déšť nebo velmi vlhké pro-

středí. Odolnost proti pádům a prachu se pak již jeví jako 

samozřejmost.

Telefon s  rozměry 113 × 48,9 × 17,4 mm a  hmotností 

102,8 g je navržen jako duální, čtyřpásmový telefon (GSM 

850/900/1800/1900 MHz) s  možností přenosu dat GPRS/

EDGE, sítě 3G nepodporuje. Aktivní TFT displej s  úhlo-

příčkou 1,77‘‘ a rozlišením 128 × 160 pixelů umožňuje zob-

razit 262 tisíc barev. Integrovaný fotoaparát má rozlišení 

1280 × 1024 pixelů.

Pro fotografi e, soubory a audiovizuální obsah je vyhra-

zena paměť 7 MB, kterou lze rozšířit pomocí paměťových 

karet typu microSD. Díky novým paměťovým kartám tak 

lze, za cenu okolo 1 tisíce Kč, vybavit přístroj až 16GB kar-

tou typu microSDHC. Ke  standardní výbavě patří např. 

radiopřijímač FM, Bluetooth pro komunikaci s  náhlavní 

soupravou nebo počítačem a  USB. Integrovaný multime-

diální přehrávač bez problémů přehrává všechny formáty 

typu MPEG4, H.263, 3GP, MP3, AAC, AAC+, e-AAC, 

WMA, AMR, MIDI a WAV.

Vestavěná baterie Li-ion s kapacitou 1000 mAh umož-

ňuje až 9 hodin nepřetržitého volání nebo až 600 hodin 

v pohotovostním režimu. Mobilní telefon Samsung Xplorer 

B2100 by měl být na českém trhu dostupný v květnu za cenu 

cca 3 tisíce Kč.

 Mezinárodní výstava CTIA WIRELESS 2009
Ve  dnech 1.–3. dubna 2009 se v  Las Vegas v  Convention 

Center se konala výstava CTIA WIRELESS 2009, která 

je zaměřena na  mobilní trh v  USA. Mezinárodní výstava 

CTIA Wireless 2009® je letos první významnou událostí 
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v  oblasti globálního rádiového průmyslu. Výstava před-

stavuje poslední hardwarová či soft warová řešení rádiové

komunikace a  současně ukazuje, jaké novinky z  oblasti

rádiových technologií budou během následujících měsíců

dostupné na trhu.

Jako na  každé výstavě jsou součástí i  soutěže o  nejpří-

nosnější exponát. Cenu Best of Show získala pro letošní rok 

společnost Top Global za 3G UFO Personal Hotspot, který 

poskytuje okamžitý mobilní přístup k Internetu. Vítěz této

prestižní ceny byl vybrán na základě více než 40 000 online

a textových hlasů odevzdaných CTIA návštěvníky i profesi-

onály z oblasti rádiových technologií.

„Je privilegiem vyhrát tuto cenu a my si vážíme podpory 

lidí, kteří pro nás hlasovali“ řekl Alan Zhen Zhou, prezi-

dent a CTO společnosti Top Global a dodává: „Vynaložili 

jsme značné úsilí při vývoji tohoto špičkového produktu

využívajícího technologii Gobi™ od společnosti Qualcomm,

což nám umožnilo nahrnout tento produkt pro globální 

trh.“

Současně se letos konalo již 4. Slavnostní udílení cen

soutěže CTIA Emerging Technology (E-Tech), s  podti-

tulem „Od  aplikací a  příslušenství k  podnikovým sítím

a  ekologii“, v  rámci které jsou představovány nejlepší

rádiové produkty a  služby v  oblasti mobilní spotřební

elektroniky a aplikací, technologie pro podniky a verti-

kální trhy, síťové infrastruktury a 4G a ekologické služby 

a hardware. Do soutěže bylo přihlášeno téměř 300 pro-

duktů v  18 kategoriích, které byly posuzovány podle 

inovací, funkčnosti, technologické důležitosti, realizace 

a celkového „wow“ faktoru. O vítězích soutěže rozhodo-

vala 30členná odborná hodnotící komise, která byla slo-

žena z uznávaných osobností z oblasti médií, průmyslu 

a vedoucích pracovníků.

Informace o  vítězích v  jednotlivých kategoriích soutěže 

E-tech 2009 jsou dostupné na  webových stránkách www.

ctiawireless.com.
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iCT Day 2009

iCT Day

ICT hraje při řešení problémů spojených s aktuální hospodářskou situací rozhodující roli. Sektor ICT tak má dobrou výchozí pozici 

i zodpovědnost nabídnout malým a středním firmám, průmyslu i veřejné správě řešení, která pomohou v jejich současné situaci.

5. května 2009, Kongresový sál Hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9-Vysočany

Inovační politika, informační společnost a telekomunikace

– hnací síly a trendy – investice do nových technologií a služeb – ICT a životní prostředí

– telematika v dopravě a zdravotnictví – konvergence trhů ICT a médií – kulturní bohatství a Internet

Klíčová témata:

Konference Sdělovací techniky

Mediální partneři:

Pod záštitou:Generální partner: Hlavní partneři:

Sdělovací technika spol. s r. o., Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10, tel.: +420 274 819 625, e-mail: redakce@stech.cz

Ve spolupráci s:

Partneři:
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 Úvod
Přístupové sítě nové generace (Next Generation Access

Networks, NGAN) jsou součástí zavádění sítí nové gene-

race (Next Generation Networks, NGN). A  jak název 

napovídá, NGAN doplňuje  „poslední míli“ sítě o  nový 

typ infrastruktury, která umožňuje poskytnout uživatelům

větší šířku přenášeného pásma. Koncepce NGN se objevily 

v  posledních letech a  jejich cílem bylo nalezení architek-

tury vhodné pro telekomunikační sítě blízké budoucnosti.

Dosažení větší šířky pásma je podmíněno podstatnou pro-

měnou jak základní přenosové sítě, tak i přenosu na úrovni

přístupu, což však vyžaduje vynaložení značných investič-

ních prostředků.

Různé přístupové sítě se vyvíjely historicky a proto každá

síť NGA je poplatná svému původu a odlišné vývojové cestě,

ať již jde o  sítě kabelových operátorů vázané na  vlastní

standardy, sítě mobilní, které dospěly v  horizontu let až

k architektuře 4G/LTE (Long Term Evolution). A klasické

sítě s metalickým vedením směřují k nasazování optických

vláken v přístupové síti.

 Sítě s optickými vlákny
Zavedení ADSL a následně její varianty (ADSL2/ADSL2+)

umožnilo rychlý rozvoj širokopásmových pevných sítí již

od  počátku devadesátých let. Rozvoj dostupnosti široko-

pásmových služeb byl vyvolán nárůstem provozu v  sítích

a  zájmem zákazníků o  nové služby. Očekává se však, že 

v blízké budoucnosti nebude přenosová kapacita klasických 

pevných sítí pro vznikající požadavky stačit. Technologie 

ADSL2+ sice může pokrýt rychlosti do  25 Mbit/s, silná

závislost maximální přenosové rychlosti na  délce vedení 

metalického vedení však nezajistí dostatečnou dostupnost 

pro většinu populace bez zásadní modernizace sítě. Rozvoj 

obrazových služeb a  aplikací video s  vysokým rozlišením 

(HDTV) naznačuje, že v  budoucnosti bude třeba hranice 

oněch 25 Mbit/s překročit. Odhad budoucí potřeby přeno-

sové kapacity pro průměrného uživatele není snadnou zále-

žitostí, ať již jde o výběr a počty TV kanálů, vývoje systému 

kódování a  požadovaných rychlosti internetového připo-

jení. V  mnoha zveřejněných odhadech se předpokládaná 

průměrná přenosová rychlost mezi 30 až 40 Mbit/s.

 Varianty architektury NGAN
Pro pokrytí oblasti s  větším poloměrem a  uspokojování 

požadavků na vyšší přenosové rychlosti je nezbytné zavá-

dět optické vlákno hlouběji do přístupové sítě (do blízkosti

účastníků). Varianty architektury NGAN jsou znázorněny 

na obr. 1. Umístění tohoto přechodového bodu do vzdále-

nosti několika stovek metrů od účastníků bude umožňovat 

nejen zvýšení přenosové rychlosti, ale také maximalizovat 

výkonnost všech technologií xDSL, které mohou být nasa-

zeny na metalický kabel.

Perspektivy přístupových sítí nové generace

a možnosti regulace
V článku jsou uvedeny zkušenosti, které získali operátoři při modernizaci přístupových sítí v několika evropských zemích. Sou-

časně jde o problematiku, která nastolila pro regulační orgány v těchto zemích nové problémové oblasti. Společný model regulace 

nelze nalézt a řešení bude zřejmě vycházet ze situace na národním trhu, z předvídatelného rozvoje služeb a požadavků na inves-

tice. To konečně ukazují i uvedené příklady úvah nad postupy národních regulačních orgánů.

Obr. 1  Varianty architektury NGAN
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 Vlákno do domu
V architektuře vlákno do domu (Fibre to the Home, FTTH)

je vlákno vedeno od místní ústředny až do domu, čímž se

nahrazuje celý úsek metalické přístupové sítě. V  praxi se

uplatňují dvě varianty tohoto řešení: bod-bod (Point-to-

Point, P2P), kde je každé vlákno určeno pro individuál-

ního uživatele a  pasivní optické sítě (PON), kde je první

úsek vláken přidělen několika uživatelům. Konfi gurace P2P

má tu výhodu, že nesdílí pásma mezi uživateli. Může být

upřednostňována některými regulátory pro snadnější způ-

sob zpřístupnění. Hlavní nevýhodou je nutnost dovedení

optiky až k samotnému uživateli do domácí brány případně

do  účastnické zásuvky s  příslušnými porty pro telefonii,

datové služby a  TV, přičemž různé signály jsou na  straně

provozovatele multiplexovány pomocí vlnového dělení

do jediného vlákna.

Varianta PON znamená vytvoření pasivní sítě bez

aktivních prvků, která se opírá o optické stromové struk-

tury realizované pomocí pasivních optických vláknových

odbočnic. Při použití této konfigurace je však zpřístup-

nění v  důsledku stromové struktury bod-mnohobod

(Point-to Multipoint) proti předchozímu řešení mno-

hem složitější.

Hlavními oblastmi nasazení FTTH jsou Japonsko a USA

(Verizon). Vedoucími zeměmi v  Evropě jsou Švédsko,

Itálie, Norsko, Nizozemsko a  Dánsko. Zvláštní vývoj byl

zaznamenán ve Francii, kde jak dominantní, tak i alterna-

tivní operátoři jednotně vsadili na FTTH. Mezi hlavní fak-

tory ovlivňující efektivitu nasazení FTTH síti jsou náklady 

na  pokládku vláken a  instalace přístupu do  budov. Roli

hrají leckdy složité podmínky územního řízení a  získání

stavebního povolení. Faktorem, který může snížit náklady 

na připojení domu je procento připojovaných sídlištních

jednotek. Řešením může být i využití volné kapacity stá-

vajících prostupů nebo stoupaček v budově nebo kabelo-

vodů v  telekomunikační síti a  rovněž využití uvedených

prvků příslušných k jiné infrastruktuře. 

 Vlákno do uzlu a VDSL
V architektuře vlákno do uzlu (kabinetu) a VDSL (Fibre To

Th e Node/VDSL, FTTN/VDSL) je optické vlákno dovedeno

pouze k  distribučnímu uzlu, z  něhož jsou pak krátkými

metalickými rozvody obsluhováni jednotliví zákazníci. Pro

distribuční uzel je zpravidla použit vhodně umístěný roz-

vaděč s vyvedenou kapacitou metalické sítě. V této části se

využívá VDSL, čímž lze dosáhnou přenosové rychlosti až

do 70 Mbit/s. Podobně jako v případě jakékoli DSL techno-

logie, závisí maximální přenosová rychlost na délce meta-

lické smyčky. V praktických případech se u smyčky kratší

než 1 km dosahuje maximální přenosové rychlosti v  roz-

mezí 30 až 50 Mbit/s.

Hlavní výhodou je FTTN je možnost snížení nákladů

využitím části metalické přístupové sítě. Výhodou je i sní-

žení pracnosti stavebních akcí při pokládce a ve  srovnání 

s  FTTH i  rychlejší uvedení do  provozu. Proto může být

FTTN vhodnou a  nejméně nákladnou variantou v  pří-

padě, že jde o  rychlost implementace. Hlavní nevýhodou

je, že nabízená přenosová rychlost je ve srovnání s FTTH

nižší. Řešení FTTN se používá zejména v zemích, kde jsou 

v  těžištích zájmu k  dispozici již vybudované rozvaděče 

pro distribuční uzly. V tabulce 1 jsou pro ilustraci uvedeny 

délky metalické části účastnické přípojky a počty rozvaděčů 

FTTN v některých zemích.
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Metalická část 

přípojky [m]
300 1000 750 420 1000

Počet rozvaděčů 300000 26000 120000 80000 28000

Zdroj: European Regulator Group (ERG)

Tabulka 1  Parametry prvků přístupové sítě pro vybrané 

evropské země 

 Vlákno do budovy
V architektuře vlákno do budovy (Fibre To Th e Building, 

FTTB) je určené vlákno přivedeno do  budovy nebo cen-

tra skupiny budov a je vlastně meziřešením variant FTTH 

a FTTN. V síti se obvykle používá architektura bod-bod.

Vlákna končí v  přístupovém uzlu v  budově na  straně 

aktivního zařízení a je dále propojeno vnitřní kabeláží k uži-

vatelům prostřednictvím buď ADSL2+ nebo VDSL po stá-

vajícím metalickém vedení. Uvnitř budovy je také možné 

využít ethernetové sítě a poskytnout každé domácnosti sdí-

lenou šířku pásma (10/100 Mbit/s). Architektura FTTB má 

optimální využití v budovách s vysokým počtem bytových 

jednotek a kde již vnitřní metalické rozvody existují. Jedná 

se o velmi často používané řešení zejména v Japonsku a spe-

ciálně v Koreji, kde žije významná část populace ve výško-

vých budovách.

V  Evropě jsou mezi jednotlivými zeměmi významné 

rozdíly. Nejvyšší procento obyvatel žijících ve  velkých 

bytových budovách je v Itálii a Španělsku (průměrná délka 

optického vedení je jen 2,1 a 2,4 km), takže nasazení FTTB 

řešení je praktičtější a levnější než v Německu, Francii a UK 

s  průměrnou délkou optického vedení 3,5 km, 4,5 km, 

resp. 3,2 km.

 Jaký je aktuální stav projektů v Evropě?
Ke konci roku 2008 byly v procesu zřizování sítě FTTH/

FTTB pro přibližně 11,2 milionů domů. V Evropě bylo 

evidováno 224 projektů FTTH/FTTB, z  nichž je 111 

nově zahajovaných. V tabulce 2 je uveden přehled zavá-

dění FTTH/FTTB do  provozu. Stejně jako v  předcho-

zích letech jsou asi v  58 % projektů do  realizace anga-

žovány městské úřady a  rozvodné společnosti. Jejich 

podíl na  míře pokrytí se však snížil ve  druhé polovině 

roku 2008, kdy se projevila zvýšená aktivita alternativ-

ních operátorů. Někteří dominantní operátoři v  tomto 

období potvrdili plány na  zavádění FTTH (Telefónica 

Španělsko) a většina dalších se nyní rozhodla v nových 

projektech pro zavádění FTTH/FTTB na  úkor VDSL 

(KPN, Swisscom, Belgacom).
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Alternativní operátoři však ovládli trh z  hlediska počtu

zákazníků: kombinované zákaznické platformy pro Fastweb

(Itálie), B2 Bredband (Švédsko), Iliad/Free, Numericable

a  SFR/Neufb ox (Francie) a  T2 (Slovinsko) vytvořily 

na konci roku 2008 celkem 657 000 zákazníků, nebo téměř

40 % základny evropských FTTH/FTTB.

•  Do konce roku 2008 bylo v EU (včetně Norska, Islandu,

Švýcarska, Andorry) evidováno 1  661  895 zákazníků

FTTH/FTTB a  pokryto asi 11,2 milionu domácností/

budov. Počet vybavených domácností a budov se výrazně

zvýšil v  druhém pololetí roku 2008 (+27 %), zatímco

počet zákazníků FTTH/FTTB se během tohoto období

rostl pomaleji (+25 %).

•  Většina účastníků je stále soustředěna jen v  několika

zemích: 79 % zákazníků FTTH/FTTB je ve Švédsku, Itálii, 

Francii, Norsku, Nizozemsku.

•  Zvýšení počtu pokrytí domů proti počtu účastníků je

důkazem toho, že vázne úsilí jak na straně obchodu, tak 

i marketingu, což by mohlo být jedním z hlavních úkolů

k řešení pro rok 2009

Na scénu vstupují stále noví hráči. Ať už to jsou to měst-

ské úřady, rozvodné společnosti, alternativní nebo domi-

nantní operátoři. Dobrým příkladem je Telefónica S.A.,

která postavila FTTH síť v  řádu měsíců a  oznámila asi

250 tisíc domácností připojených do  konce roku 2008

(oproti nulovému stavu v  předchozím roce). Pokud se

podíváme na procento pokrytí, byla ke konci roku 2008

daleko před ostatními evropskými zeměmi Francie.

Důvodem je především skutečnost, že do statistiky byly 

v  roce 2008 zahrnuty i  domy připojené kabelovou spo-

lečností Numericable.

Na velmi dynamickém trhu je rovněž úspěšné Slovensko, 

které je v pořadí pokrytí počtu domácností na šestém místě. 

Během druhé poloviny roku 2008 se vývoj velmi urychlil 

v jižní Evropě, kde nárůst počtu připojení činí celkem 593 %. 

V případě Španělska a Portugalska, kde hlavní hráči po měsí-

cích úvah konečně nasazení zahájili, činí nárůst 245 %.

Skandinávské země, zejména Švédsko a Norsko, pokud 

jde o procento penetrace, stále vedou. Švédsko však může 

ztratit vedení, pokud bude pokračovat tempo růstu zazna-

menané během posledních šesti měsíců v  Nizozemsku 

a  ve  Francii, a  dokonce i  v  zemích, které teprve nedávno 

vstoupily na  trh FTTH (zejména Španělsko). Pokud jde 

o  technologie, setrvačnost v  průběhu posledních šesti 

měsíců zvýhodňovala GPON, i když Ethernet stále v roz-

voji FTTH/FTTB v Evropě dominuje. To lze přičíst aktivi-

tám společnosti Telefónica S.A. ve Španělsku a elektráren-

ských společností v Dánsku (např. EnergiMidt).

Přehled míry nasazení FTTH/FTTB v Evropě na konci 

roku 2008 ukazuje, že trh řešení FTTH v Evropě stále roste, 

a  to zejména pokud jde o  procento pokrytí domácností. 

Na  konci roku 2008 bylo však aktivních jen asi 1,7 mili-

onu účastníků sítí FTTH/FTTB a tím Evropa stále zaostává 

za USA a Japonskem (na konci roku 2008 se očekává téměř

15 milionů zákazníků FTTH/FTTB). Impulz, jehož jsme 

svědky v zemích jako je Francie, Španělsko a Portugalsko 

Země Společnost Typ společnosti
FTTH/FTTB

(prosinec 2008)

Dánsko 

DONG Energy Rozvodná společnost 150 000

EnergieMidt Rozvodná společnost 75 000

TRE FOR Rozvodná společnost 60 000

Finsko TeliaSonera Dominantní operátor 400 000

Francie 

France Telecom Dominantní operátor 500 000

Illiad/Free Alternativní operátor 300 000

SFR /Neufbox Alternativní operátor 250 000

Numericable Kabelový operátor 3 400 000

Německo 
Wilhelm Tel Veřejná organizace 100 000

M-Net Veřejná organizace 80 000

Itálie Fastweb Alternativní operátor 2 000 000

Nizozemí Reggefi ber Poskytovatel infrastruktury 350 000

Norsko Lyse Rozvodná společnost 170 000

Slovensko 
T-COM Dominantní operátor 200 000

Orange Slovensko Alternativní operátor 215 000

Slovinsko T-2 Alternativní operátor 200 000

Španělsko Telefónica S.A. Dominantní operátor  250 000

Švédsko B2 Bredband Alternativní operátor 390 000

Zdroj: IDATE for FTTH Council Europe

Tabulka 2  Přehled zavádění FTTH/FTTB do provozu
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v kombinaci s možnostmi východní Evropy by měly v řádu

měsíců nárůst FTTH/FTTB potvrdit. Tržní impulz trhu

FTTH je také spojen s obchodní a marketingovou strategií

všech přítomných hráčů na trhu: všichni se musí soustředit

na zvýšení vlastní zákaznické základny pro zajištění co nej-

rychlejšího návratu vynaložených investic.

 Přístup regulačních orgánů
Nasazení sítí NGA nastolilo pro regulační orgány něko-

lik problémových oblastí. Současný evropský regulační

rámec Evropské komise 2002/21/EC je založen na  defi -

nici řady relevantních trhů, na  kterých národní regulační

orgány (NRA) uplatňují opatření, pokud existují operátoři

s významnou tržní silou (Signifi cant Market Power, SMP).

Při analýze sítí NGA je možné buď defi novat nové trhy 

s nimi spojené nebo přeformulovat stávající trhy a existenci

NGA sítí zohlednit. Nabízelo by se rovněž řešení ponechat

NGA mimo dosah regulace, ale to je zjevně případ bez jasné

podpory Evropské komise i  regulačního rámce. Budování

NGA vyžaduje ze strany operátorů vynaložení značných

investic a to bez ohledu na architekturu řešení. Na druhou

stranu obchodní model vykazuje značné nejistoty.

Vezmou-li se v úvahu obě tyto okolnosti, pak se regulá-

toři v souvislosti s uloženou regulací přirozeně musí snažit

nesnižovat zájem operátorů investovat. Protože ve stávají-

cím regulačním rámci je obtížné nezahrnout rovněž služby 

sítí NGA, a  to i  na  přechodnou dobu, řada regulačních

orgánů dává přednost novému způsobu chápání spočíva-

jící v  defi nování návratnosti investice pro sítě NGA, pro

které uvažují vyšší sazbu než u  stávajících sítí (především

v souvislosti s vyhodnocováním nákladů velkoobchodních

služeb). Další přístupy se liší podle zemí již jen v detailu.

Důležité je však zmínit i  postoj Evropské komise, která

v  tomto směru dává doporučení národním regulačním

orgánům a vlastně schvaluje jejich postup.

 Přístupy k regulaci v závislosti na způsobu nasazení v sítích
FTTH

Regulační orgány zpravidla považují FTTH z dlouhodo-

bého pohledu za  preferované řešení. V  současnosti má

podporu postup, při kterém se u  přístupových sítí vel-

koobchodně nereguluje přístup do  smyčky optického

vlákna zejména pro obtížnost technického řešení, pro

nejistotu na  stávajícím trhu a  narůstající omezení míry 

investování.

Evropské regulační orgány však zřejmě uloží zavede-

ným operátorům s významnou tržní silou povinnost sdílet

s konkurenty prováděné výkopy tras a kapacitu vybudova-

ných kabelovodů, protože jsou považovány za součást stá-

vající infrastruktury. V případě, kdy sdílení infrastruktury 

nebude možné, z  důvodu nedostatku kapacity se předpo-

kládá i  pronájem tzv. nenasvícených vláken (dark fi bre).

Další řešenou záležitostí je přístup do budov a do domov-

ních rozvodů. Regulátoři se přiklánějí ke  dvěma různým

postupům: první spočívá v budování vlastní vnitřní kabe-

láže ve stoupačce, společné pro všechny operátory. Druhou

možností je zpřístupnění vnitřní kabeláže stávajícího ope-

rátora konkurenční společnosti.

FTTN

Protože řešení FTTN využívá částí stávající metalické sítě, 

převažuje u regulačních orgánů tendence aplikovat stávající 

pravidla. I  když se u  nařízení pro zpřístupnění účastnic-

kého vedení rovněž uvažovalo i se zpřístupněním metalické 

části FTTN, většina zemí toto řešení doposud nepřijala. 

Při budování vlastních rozvaděčů v  síti mohou vznikat 

potíže v důsledku správních nebo i  logistických problémů 

a s výjimkou oblasti s vysokou hustotou nebude spoluuží-

vání infrastruktury dominantního operátora zřejmě renta-

bilní. V  takových případech je ke zvážení varianta sdílení 

rozvaděče dominantního operátora známá jako kolokace. 

Tato varianta může rovněž působit obtíže, protože na rozdíl 

od hlavního rozvodu ústředny, kde je obvykle kolokace vyu-

žívána, není v těchto rozvaděčích zpravidla zajištěn dohled 

nad přístupem. K  tomu přistupuje i  problém fyzického 

umístění zařízení v omezeném prostoru rozvaděče. Ve vět-

šině případů mohou stísněný prostor a těsná blízkost zaří-

zení různých subjektů ztěžovat montáže a údržbu. Kromě 

toho musí určený provozovatel zajistit propojení zařízení 

v  rozvaděči se zařízením na  straně ústředny (backhaul). 

Stavební práce vynaložené na toto propojení jsou nákladné, 

provozovateli se může situace zjednodušit v případě, že již 

má k dispozici volnou kapacitu v kabelovodu.

Proto se regulátoři převážně staví za  zajištění přístupu 

do  kabelovodů dominantního operátora, a  pokud není 

k  dispozici volná kapacita i  k  přístupu k  nenasvíceným 

vláknům. Je třeba poznamenat, že nasazení FTTN a rekon-

fi gurace sítě může znamenat, že některé místní ústředny 

budou z důvodu rekonfi gurace sítě provozně nadbytečné. 

FTTB

Tato varianta je meziřešením a má společné rysy s oběma 

předchozími úvahami o využití FTTH a FTTN. Stejně jako 

u FTTN zůstává k řešení problematika požadavku na vyu-

žití nebo sdílení rozvaděče distribučního uzlu. Protože se 

tento rozvaděč umisťuje zpravidla v budově, je třeba absol-

vovat povolovací proces stejně jako v případě FTTH.

 Přístupy k regulaci v evropských zemích
Postoj Evropské Komise

Podle Evropské komise ani probíhající změny v přístupových 

sítích neopodstatňují úvahy o změnách regulace stávajících 

služeb, pokud nebude na trhu dostatek konkurence. Komise 

však bere na vědomí, že uvedené změny v přístupových sítích 

mohou při hájení dosavadních regulačních opatření působit 

potíže, např. při zpřístupnění účastnického vedení.

Národní regulační orgány budou muset tedy sledovat 

a vyhodnocovat další vývoj a zajistit, aby i v těchto přípa-

dech byla uplatňována odpovídající opatření, pokud bude 

soutěž považována za neúčinnou a zabránit, aby nedochá-

zelo k  narušování práv přístupu. Evropská komise došla 

k závěru, že opatření, jako je například sdílení kabelovodů, 

přístup k nenasvíceným vláknům, povinnost zajištění zpět-

ného provozu z distribučního uzlu apod., lze uvažovat tam, 

kde jsou účelem přiměřené, tedy pro konkrétní služby 

a s vědomím, že přijímaná opatření současně mají směřovat 

k podpoře efektivního investování do infrastruktury.
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Francie

Francie je v oblasti NGA jedním z nejaktivnějších trhů. 

Francouzský regulátor ARCEP nyní řeší dvě hlavní 

otázky: sdílení optických vláken uvnitř budov a přístup 

ke  stávajícím kabelovodům mezi rozvaděčem distri-

bučního uzlu a budovou. Podle ARCEP bude ve většině 

případů v  rezidenčních domech z  důvodu nejisté pro-

fitability investice vybudována pouze jedna optická síť 

i  pro pravděpodobný nesouhlas vlastníků budov s  pro-

váděním dalších instalací. Pokud k  tomu dojde, bude 

sdílení vnitřní infrastruktury povinné, a první operátor 

vstupující do budovy musí poskytnout přístup ostatním 

operátorům. ARCEP navrhuje změny právních předpisů 

a  zajistí jasné vymezení pravidel a  prostředků sdílení 

a záruky, že je provozovatelé budou respektovat. V sou-

vislosti se sdílením kabelovodů se ARCEP se domnívá, že 

toto je faktor, který rozumně snižuje náklady na pořízení 

sítí.

Nizozemsko

KPN v roce 2006 oznámil záměr obnovit své přístupové 

sítě nasazením VDSL. V  důsledku toho KPN zamýšlí 

ukončit provoz většiny z  1350 stávajících ústředen. To 

však znesnadňuje pozici alternativních operátorů, kteří 

požadují propojení k  uživatelům v  prostoru ústředny. 

OPTA proto požaduje, aby uzavření dané ústředny 

a  pravděpodobný prodej budovy nezpůsobil alterna-

tivním operátorům konkurenční nevýhodu. Z  tohoto 

důvodu musí KPN těmto operátorům nabídnout alter-

nativní přístupy.

Hlavním prvkem postupu KPN je časový harmonogram 

a podmínky pro odstavování místních ústředen. OPTA se 

rozhodl neukládat KPN jakýkoli vnucený plán, ale požádal 

KPN a ostatní operátory, aby se dohodli. V roce 2007 již 

několik operátorů podepsalo s KPN dvoustranné dohody, 

které respektují základní podmínky uzavírání ústředen. 

V  podmínkách se stanoví např. harmonogram jednot-

livých fází pro ukončení provozu ústředen a  alternativy 

nabízené provozovatelem po skončení provozu. V alterna-

tivách je zahrnuto sdílení kapacit v  rozvaděčích s  KPN, 

příp. přístup k  datovému toku prostřednictvím rozhraní 

Ethernet. KPN dále nabízí možnost pokračování kolokace 

tam, kde bude provoz ústředen zachován. 

Německo

Deutsche Telekom (DT) zahájil v  roce 2006 budování 

nové vysokorychlostní sítě založené na  VDSL. DT požá-

dal německého regulátora BNetzA (Bundesnetz Agentur) 

o dočasnou výjimku pro nové sítě z regulačních opatření, 

což bylo označováno pojmem „regulační prázdniny“. 

Následně německá vláda předložila novelu zákona o teleko-

munikacích, která byla schválena v německém parlamentu 

v listopadu 2006. Novela zaváděla novou koncepci – nový 

trh, na kterém se regulační omezení neaplikuje. Tyto kroky 

vyvolaly vzhledem k dopadům na soutěž zápornou reakci 

Evropské komise. V  návaznosti na  rozhodnutí německé 

vlády zahájila Evropská komise v  únoru 2007 proti 

Německu řízení proti porušení práva. Tento postup vyvr-

cholil doručením případu k Evropskému soudnímu dvoru 

v červnu 2007.

BNetzA představila v  červnu 2007 svou analýzu trhu 

zpřístupnění účastnického vedení, z  níž vyplývá, že DT 

musí zaručit ostatním operátorům přístup do svých kabe-

lovodů v  úseku mezi distribučním uzlem a  ústřednou. 

V  případě, že není k  dispozici volná kapacita, může mít 

provozovatel přístup k nenasvícenému vláknu. Vedle dří-

vějších obecných závazků předpokládá BNetzA i možnost 

zavedení kolokace v  rozvaděčích DT a  to případ od pří-

padu. Po  rozhodnutí BNetzA zveřejnili někteří alterna-

tivní operátoři plán nasazení VDSL sítě s  vyžitím infra-

struktury DT v  těch oblastech, kde nemají dostatečný 

podíl na trhu.

Velká Británie

Britský regulátor Ofcom chce po veřejných konzultacích, 

ukončených v září 2007, ujistit operátory, že regulace není 

pro provozovatele sítí, kteří do NGA investují, překážkou. 

Zaměřuje se na  podporu ochrany vynaložených investic 

přizpůsobením sítí NGA na základě principů, které jsou 

v  současnosti uplatněny v  praxi u  širokopásmové sítě: 

ekvivalence, maximalizace v  oblasti inovací, zvažování 

investičních rizik a zajištění regulační jistoty. Předpokládá 

se, že uplatnění těchto principů vyvolá pro sítě NGA 

vytvoření specifi ckých prostředků. V  dubnu 2008 zahá-

jil Ofcom konzultace o  budování nových optických sítí. 

Ofcom nepreferuje uplatňování nových nařízení vůči pro-

vozovatelům nových sítí nad rámec regulace stávajících 

služeb. Domnívá se ale, že stávající nařízení by měla být 

upravena tak, aby odpovídala specifi cké povaze budování 

nových sítí.

 Závěr
Jak uvedené skutečnosti nasvědčují, univerzální řešení 

pro budování sítí NGA nelze nalézt. K výběru je několik 

typů architektury a  různé podmiňovací faktory, jimiž 

se musí provozovatel řídit. Mezi faktory, které rozho-

dování nejvíce ovlivňují, je konkurence alternativních 

operátorů, míra schopnosti investovat a  dosahování 

očekávané návratnosti vynaložených investic. Ze stej-

ných důvodů neexistuje pro NGA jednotné regulační 

ošetření problematiky. Další postup ze strany národ-

ních regulátorů bude záviset na výsledcích analýz trhu 

v dané zemi. Uvážíme-li značný objem financí potřebný 

pro výstavbu sítě NGA a nejistotu relevantních business 

modelů, je z obecného hlediska východiskem pragma-

tismus jak ze strany regulátorů tak i  provozovatelů 

a  priorita rozvoje trhu před zbytečným zasahováním 

do jejich mechanizmů.

Ing. Jan Vašátko
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Mobilní telekomunikační sítě
  Historie mobilních telekomunikačních sítí
Snad každý se již setkal s mobilním operátorem, mobilním

telefonem a v podstatě tedy i s mobilní telekomunikační sítí.

V této souvislosti je používána veliká spousta různých zkra-

tek a pojmů, kterým ne všichni rozumí. V následujících dvou

článcích se podíváme do historie, jak mobilní telekomuni-

kační sítě začínaly, vyvíjely se a v jakém stavu jsou v české

republice nyní. Současně bude vysvětlen význam nejčastěji

používaných zkratek. Cílem článků není podrobně vysvětlit

použité technologie. Rád bych ale čtenáře aspoň rámcově

seznámil s  problematikou mobilních telekomunikačních

sítí. V prvním článku bude čtenář seznámen s mobilními

sítěmi nulté a první generace a se sítí GSM. V článku dru-

hém pak se sítěmi GSM/GPRS a UMTS.

Mobilní telekomunikační sítě prošly několika vývojo-

vými etapami. Tyto etapy jsou nazývány generacemi mobil-

ních telekomunikačních sítí.

 Mobilní sítě nulté generace
Nultá generace technologie mobilních sítí je zkratkou

označována jako 0G. V této době se používaly spíše radio-

telefony než mobilní telefony. Tyto radiotelefony byly umis-

ťovány, vzhledem ke své značné velikosti, hlavně do auto-

mobilů dálkových řidičů. Síť byla analogová a měla spoustu

nedostatků. Mezi hlavní problémy patřila například ome-

zená mobilita, špatné pokrytí a nízká kapacita sítě. Každá

základnová stanice měla svoji vlastní frekvenci, na  které

pracovala. Tato frekvence byla pro danou síť jedinečná. To

způsobovalo problémy  – přerušení hovoru v  případě, že

se terminál (uživatel) dostal mimo dosah této základnové

stanice.

Do  sítí nulté generace patří například ARP

(Autoradiopuhelin) jako první komerční mobilní síť 

a  AMR/AMRAD (Automatický Městský Radiotelefon

Tesla) který byl prvním mobilním systémem vyvinutým

a používaným v Československu. Autoradiopuhelin (ARP)

nebo Car Radio Phone technologie byla využita, jak již bylo

zmíněno, v první komerční síti mobilních telefonů v roce

1971 ve  Finsku. Název sítě pochází z  fi nštiny a  znamená

v překladu „radiotelefon do auta“.

Síť již měla buňkovou architekturu, přičemž buňka měla

průměr přibližně 30 km. Předávání stanice (handover)

mezi jednotlivými buňkami a tedy i mezi různými základ-

novými stanicemi (Base Transceiver Station, BTS) však 

nebylo plynulé. Neobešlo se bez výpadku signálu a  spo-

jení. Pokud tedy, ve chvíli přechodu terminálu (uživatele)

z jedné buňky do druhé, právě probíhal hovor, přerušil se.

Síť ARP fungovala v  pásmu 150 MHz, resp. 147,9 až

154,875 MHz v 80ti kanálech. Přenos byl analogový a polo-

duplexní, což znamená, že v  jednom okamžiku lze pouze

vysílat nebo pouze přijímat. Hovory nebyly nijak kódovány,

takže se daly případně odposlouchávat. Systém ARP byl

velice úspěšný. V roce 1986 měl 350.000 uživatelů [1]. Byl

ukončen na konci roku 2000.

Jako druhý představitel sítí nulté generace je českoslo-

venský systém AMR/AMRAD, což znamená Automatický 

Městský Radiotelefon Tesla. Tento systém byl vyvinut

v  Tesle Pardubice a  vývoj byl zcela nezávislý na  vývoji

mobilních sítí ve světě. AMR byla první mobilní síť „socia-

listického bloku“. V Československu byl spuštěn v roce 1987 

[1]. Síť nebyla určena pro širokou veřejnost a pro veřejné 

užívání. Její užití bylo směrováno do  oblasti státních slu-

žeb jako např. pro správu pošt nebo telekomunikací. 

V Československu bylo v osmdesátých letech totiž nemysli-

telné, aby občan bez příslušného povolení a zkoušek vlastnil 

radiostanici. A i každá radiostanice musela mít svoje vlastní 

osvědčení.

V  roce 1978 se začalo s  provozem experimentální sítě, 

která pracovala ve  frekvenčním pásmu 162/167 MHz. 

V roce 1983 byla spuštěna celorepubliková síť na frekven-

cích 161/165 MHz a v roce 1987 síť oblastní. Ta fungovala 

ve frekvenčním pásmu 152/157 MHz. Základnová stanice 

AMR měla dosah cca 15 až 25 km v  závislosti na  terénu.

V době největšího pokrytí bylo v provozu 63 základnových 

stanic. Na  obr. 1 je zobrazen AMR radiotelefon. Je jasné, 

že tento přístroj měl k  „mobilitě“ ještě hodně daleko [2]. 

Provoz experimentální sítě byl ukončen v roce 1988 a celý 

systém AMR skončil v roce 1999.

Obr. 1  Radiotelefon AMR

 Mobilní sítě první generace
Označení pro mobilní síť první generace je 1G. Tato síť je 

analogová a  primárně se specializuje na  hovorové služby. 

První sítě byly zprovozněny na  začátku 80. let. V  této 

době vzniklo více řešení, avšak bez vzájemné kompatibi-

lity. Hlavními představiteli sítí první generace jsou, pře-

vážně ve  spojených státech provozovaný, systém AMPS 

(Advanced Mobile Phone System) a  v  Evropě provozo-

vaný systém NMT (Nordic Mobile Telephony). Blíže bude 

popsán systém NMT, protože se používal i u nás.

Nordic Mobile Telephony nebo Nordic Mobile 

Telecommunication (NMT) je systém mobilních telefonů 

pracující v  okolí frekvencí 450 nebo 900 MHz a  s  šířkou 

kanálu 25 resp. 12,5 kHz. Podle použité frekvence nese 

označení buďto NMT-450 nebo NMT-900 [8]. Systém 

NMT-450 byl spuštěn v  roce 1981 ve  Švédsku a  Norsku,

v  roce 1982 v Dánsku a Finsku a v  roce 1986 na  Islandu. 

Systém NMT-900 byl uveden do  provozu v  roce 1986. 

Oproti systému NMT-450 nabídl provoz na více kanálech, 

takže odpadl problém s nedostatkem volných kanálů. V ČR 

byla síť NMT-900 spuštěna v roce 1991 společností Eurotel 

a v červenci 2006 byl její provoz ukončen.
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v  závislosti na  terénu. Jako přístupová technologie je zde 

použita FDMA (Frequency Division Multiple Access) 

a pro zajištění komunikace se používá plně-duplexní pro-

voz. Plně duplexní (full duplex) znamená, že lze současně 

v jednu chvíli vysílat i přijímat. Vysílací výkony koncových 

stanic se pohybují od  1 W pro ruční přístroje až po  6 W 

resp. 15 W pro automobilové stanice NMT-900 resp. NMT-

450. Systém NMT již umožňuje handover (předávání sta-

nice mezi buňkami bez přerušení probíhajícího hovoru), 

což předchozí systémy nulté generace ještě neumožňovaly. 

Dále systém umožňuje podporu tarifi kace a  roamingu. 

V  roce 1999 bylo doplněno zabezpečení hovorů, takže se 

již provoz nedal jednoduše odposlouchávat, jak tomu bylo 

u sítí nulté generace. Toto zabezpečení bylo zajištěno analo-

govým scramblingem [1].

I  když sítě NMT jsou primárně orientovány na  služby 

hovorové, je zde možný i  přenos datový. Ten lze využít 

například jako obdoba pozdějších SMS, které přišly s nástu-

pem sítí 2G – sítí GSM. Jedna z metod přenosu dat je DMS 

(Data and Messaging Service) nebo NMT-Text, kdy se pře-

nos uskutečňuje v  signalizačním kanálu. Druhá metoda 

přenosu dat je tzv. NMT Mobidigi. Data jsou přenášena 

rychlostí 380 bit/s, ale s tím, že tato metoda vyžaduje další 

externí zařízení. Přenos dat v NMT síti však nebyl uživateli 

zdaleka tak žádaný, jako tomu bylo později u  nastupující 

technologie GSM.

Signalizační zprávy se v  NMT systému přenášejí rych-

lostí 600 nebo 1200 bit/s a používá se modulace FFSK (Fast 

Frequency Shift  Keying). Přenáší se ve  stejném kanálu 

jako hovor, proto se pro oddělení používá 1200 bit/s FFSK 

modem. To má za následek krátké přerušení hovoru při pře-

chodu mezi buňkami, což je pro NMT sítě charakteristické.

Mobilní stanice rádiově komunikují se základnovými 

stanicemi (Base Station, BS) pomocí přesně specifi kova-

ných kanálů. Tyto základnové stanice pak dále komunikují 

s mobilní telefonní ústřednou (Mobile Telephone Exchange, 

MTX) a  to také převážně rádiově. Přes tuto ústřednu je 

umožněno spojení mobilních uživatelů s  uživateli veřejné 

telefonní sítě (Public Switched Telephone Network, PSTN) 

a obráceně. VMS (VoiceMail System) je hlasová schránka 

kam mohou být hovory pro mobilní uživatele přesmě-

rovány. Uspořádání sítě NMT znázorňuje obr. 2. Příklad

mobilního telefonu sítě NMT ukazuje obr. 3 [2].

Obr. 3  Mobilní telefon NMT-900 fi rmy Ericsson 

Obr. 2  Blokové schéma sítě NMT
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Mobilní telekomunikační síť GSM

Technologie GSM se řadí do druhé generace (2G) ve vývoji

mobilních telekomunikačních sítí a znamená Global System

for Mobile Communications (Globální Systém pro Mobilní

komunikaci). Původně však zkratka vznikla z názvu Groupe

Spécial Mobile. Byla to skupina sestavená v roce 1982, jež

měla vytvořit standardy pro nový digitální systém, kompa-

tibilní ve všech zemích. První doporučení pro GSM vydal

v  roce 1991 Evropský telekomunikační standardizační

institut ETSI (European Telecommunications Standards

Institute).

Síť GSM je opět sítí buňkovou (celulární), ale oproti

sítím první generace je plně digitální. V  Evropě je GSM

systém provozován na frekvencích 900 MHz a 1800 MHz

(GSM 900 nebo GSM 1800). V USA se používá na frekven-

cích 1900 MHz a nazývá se DCS 1900 nebo také PCS 1900.

Šířka pásma je 200 kHz. Přiřazené frekvenční pásmo je

na menší části (kanály) děleno metodou FDMA (Frequency 

Division Multiple Access, frekvenční multiplex). Každý 

takto vzniklý kanál je dále dělen buď pomocí TDMA (Time

Division Multiple Access, časový multiplex) nebo CDMA

(Code Division Multiple Access, kódový multiplex). Pro

zajištění obousměrného provozu, tzn. od  mobilní sta-

nice k  základnové stanici a  opačně, se používá techniky 

FDD (Frequency Division Duplexing) anebo TDD (Time

Division Duplexing).

Další systém je GSM-R (Railway) pracující na frekven-

cích 876-880 MHz a 921-925 MHz. Ten byl provozovateli 

železnic schválen jako jednotný systém používaný v želez-

niční dopravě. Výhodou systémů GSM je jejich vzájemná 

kompatibilita, takže mohly vzniknout přístroje schopné 

pracovat na všech třech frekvencích. Díky použitým techni-

kám mají sítě druhé generace oproti předchozím generacím 

následující výhody:

•  lepší a  efektivnější využití přidělených frekvenčních

pásem (kanálů),

•  vyšší provozní kapacita sítě,

•  vyšší úroveň zabezpečení proti odposlouchávání,

•  možnost implementace více služeb (SMS, data, apod.),

•  možnost zavedení mezinárodního roamingu.

V  České Republice je systém GSM používán všemi ope-

rátory [3]. Operátor Eurotel (O2) jej používá od  1. 7. 

1996 na  frekvenci 900 MHz a  od  8. 7. 2000 na  frekvenci

1800 MHz. Operátor Paegas (T-Mobile) systém GSM spus-

til 30. 9. 1996 na frekvenci 900 MHz a 8. 7. 2000 na frek-

venci 1800 MHz. Operátor Oskar (Vodafone) má systém 

GSM v provozu od 1. 3. 2000 a to zároveň na frekvencích 

900 MHz i 1800 MHz.

Ve  světě jsou používány ještě další systémy, které se 

řadí do 2G. Mezi ně patří systém IDEN používaný v USA 

a  Kanadě, systém IS-139 neboli D-AMPS používaný 

také v  USA, systém IS-95 neboli CDMAOne používaný 

opět v  USA a  také v  části Asie a  systém PDC používaný 

v Japonsku.

Obr. 4  Architektura GSM sítě
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Systém GSM se dělí na dvě části. Na část BSS, což je sub-

systém základnových stanic a  slouží k  příjmu a  přenosu

rádiových signálů od  mobilní stanice do  další části sítě

GSM – do síťového spojovacího subsystému (NSS). Síťový 

spojovací subsystém je vlastně systém mobilních rádiových

ústředen a dalších prvků sítě jako např. hlasová schránka

nebo SMS centrum. Architektura sítě GSM je zobrazena

na  obr. 4. Přesné složení jednotlivých částí systému GSM

a jejich funkce jsou popsány dále.

Do  subsystému základnových stanic (Base Station

Subsystem, BSS) patří: Mobilní uživatelská stanice (Mobile

Station, MS) a  Transkodér (TC, Trans Coder). Mobilní

uživatelská stanice se skládá z  vlastního mobilního zaří-

zení (vysílač/přijímač) a  z  modulu SIM (Subscriber

Identifi cation Module), což je předplatitelský identifi kační

modul. Tato mobilní uživatelská stanice komunikuje přes

rádiové rozhraní se základnovou předávací stanicí (BTS,

Base Transceiver Station), která tuto komunikaci zpro-

středkovává. Několik základnových předávacích stanic

(BTS) je řízeno základnovou řídicí jednotkou (BSC, Base

Station Controller), ve  které také probíhá např. handover

nebo dynamické přidělování kanálů mobilním stanicím.

Komunikace s BTS je často realizována pomocí radiorelé-

ových spojů. Transkodér slouží k přizpůsobování rychlosti

toku dat z a do MSC, tato rychlost je 64 kbit/s.

Do  síťového spojovacího subsystému (Network 

Switching Subsystem, NSS) patří následující prvky:

•  Mobilní ústředna (Mobile Switching Center, MSC) – tele-

fonní ústředna doplněná o funkce potřebné k obsluhování

mobilních stanic jako je třeba řízení handoveru, lokalizace

polohy. Mezi její další funkce patří např. spojování účast-

nických hovorů, účtování, směrování hovorů do ostatních

sítí (přes GMSC), řízení roamingu, zpracovávání DTMF

(Dual Tone Multi Frequency, povely tónovou volbou)

signálů.

•  Mobilní ústředna plnící funkci brány (GMSC, Gateway 

Mobile Switching Center) zajišťuje propojení s  ostat-

ními sítěmi a  to jak mobilními tak i fi xními. Dále zajiš-

ťuje například potlačení ozvěn (Echo Cancellation) nebo

při příchozím hovoru zasílá dotazy do HLR, které slouží

k nalezení správné mobilní ústředny MSC.

•  Domovský lokační registr (HLR, Home Location Register)

je hlavní registr (databáze) obsahující veškeré infor-

mace o uživatelích mobilní sítě daného operátora, jejich

povolené služby, tarify, polohu. Obsahuje i  např IMSI

(International Mobile Subscriber Identity) a  MSISDN

(Mobile Subscriber ISDN Number).

•  Autentifi kační centrum (AuC, Authentication Centre) je

součástí HLR. Je to databáze, která obsahuje klíče slou-

žící k  ověřování uživatelů. Dále toto centrum generuje

šifrovací klíče, pomocí kterých dochází k šifrování komu-

nikačních kanálů. Generovaný klíč je proměnný v  čase

a jedinečný pro každý komunikační kanál.

•  Identifi kační registr mobilních stanic (EIR, Equipment

Identity Register) je také, jako AuC, připojen k HLR. AuC

obsahuje seznam autorizovaných mobilních stanic v dané

síti, seznam zakázaných stanic (black list), nefunkčních,

ale také i  zcizených. Mobilní stanice jsou identifi kovány 

pomocí čísla IMEI (International Mobile Equipment 

Identity).

•  Návštěvnický lokační registr (VLR, Visitor Location 

Register), obsahuje vybraná data z  HLR a  to právě těch 

mobilních stanic, které jsou v oblasti řízené danou MSC. 

Pokud mobilní stanice opustí tuto oblast, data jsou z VLR 

vymazána. Data jsou aktualizována vždy pouze ve směru 

z HLR do VLR, nikdy ne naopak.

•  Přenos SMS (Short Message Service) zpráv zajišťuje SMS 

Centrum (SMSC). V případě potřeby, pokud není možné 

zprávu příjemci okamžitě doručit, je zde SMS zpráva 

uchována a odeslána později.

•  Hlasová schránka (VMS, Voice Mail System) je systém 

který zajišťuje funkci hlasové schránky. Do této schránky 

se přesměrovávají a v ní následně ukládají vzkazy pro uži-

vatele, který z  různých důvodů nemohl hovor přijmout. 

Následně je umožněno uživateli si tento vzkaz přehrát.

•  Automatický hlasový odpovědní systém (IVR, Interactive 

Voice Response) je systém, který dovoluje uživateli inter-

aktivně (tlačítkovou volbou pomocí DTMF tónů nebo 

hlasem) ovládat automatický odpovědní systém. Ten je 

využit např. v  call centrech operátorů nebo v  ovládání 

telefonního bankovnictví.

Systém pro podporu provozu (OSS, Operational and 

Support Subsystem) zajišťuje konfi guraci, dohled a údržbu 

sítě. Dále se podílí na tarifi kaci a registraci mobilních sta-

nic. Do této části sítě GSM patří provozní a servisní cent-

rum (OMC, Operational and Maintenance Centre), cent-

rum pro řízení sítě (NMC, Network Management Centre) 

a administrativní centrum (ADC, Administrative Centre).

Mimo výše jmenovaných síť GSM dále obsahuje účto-

vací centrum (Billing Centrum, BC), které soustřeďuje data 

a informace o volání a využívání služeb jednotlivými uživa-

teli za účelem jejich pozdějšího účtování a  inteligentní síť 

(Intelligent Network, IN), která je defi novaná v doporuče-

ních ITU-T Q.1210 až Q.1219 [8]. Ta dovoluje operátorům 

jednoduše rozšířit nabídku služeb uživatelům, zjednodušit 

jejich implementaci a dovolit uživateli tyto služby spravo-

vat. Například pomocí DTMF tónů svého mobilního tele-

fonu. Jde např. o službu změna osobního vyzváněcího tónu, 

CAMEL (Customised Applications for Mobile Networks

Enhanced Logic).

Rozhranní sítě GSM a používané protokoly

Rozhraní sítě GSM a používané protokoly [2] [4] zobrazené 

na obr. 4 zahrnují:

•  Air (Um)  – rádiové rozhraní mezi MS (Mobile Station, 

mobilní stanice) a BTS (Base Transceiver Station, základ-

nová předávací stanice). Pro přenos signalizace je použit 

protokol LAPDm (modifi kovaná verze ISDN LAPD). 

Přenosová rychlost kanálu je zde 13 kbit/s.

•  Abis  – většinou radioreléové rozhraní mezi BTS a  BSC. 

Používají se protokoly DTAP (Direct Transfer Application 

Part) a  LAPD (Link Access Protocol for the ISDN 

D-channel). Přenosová rychlost kanálu je 16 kbit/s.

•  Ater – rozhraní mezi BSC a TC. Jméno tohoto rozhraní 

závisí na pojmenování daného výrobce. Např. Ater Nokia. 
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ATM. Přenosová rychlost kanálu je stejná jako na  roz-

hraní Abis 16 kbit/s.

•  A – je rozhraní mezi BSC a MSC. Použity jsou protokoly 

DTAP (Direct Transfer Application Part) a  BSSMAP

(Base Station Subsystem Management Application Part)

a  SCCP (Signalling Connection Control Part). Rychlost

kanálu je 64 kbit/s.

•  B – je rozhraní mezi MSC a VLR, VMS a IVR. Rozhraním

se přenáší protokoly MAP/B, TCAP (Transaction

Capabilities Application Part) a  SCCP (Signalling

Connection Control Part).

•  C  – je rozhraní mezi HLR a  GMSC nebo mezi HLR 

a  SMSC. Využívá se MAP/C protokol a  opět protokoly 

TCAP (Transaction Capabilities Application Part) a SCCP

(Signalling Connection Control Part).

•  D – rozhraní mezi HLR a VLR. K výměně dat příslušejí-

cích mobilní stanici v určité lokalitě se využívá MAP/D,

TCAP (Transaction Capabilities Application Part) a SCCP

(Signalling Connection Control Part) protokolů.

•  E – je rozhraní spojující dvě MSC anebo MSC a GMSC.

Přenáší se protokoly MAP/E, TCAP (Transaction

Capabilities Application Part), SCCP (Signalling

Connection Control Part) a ISUP (ISDN User Part).

•  F  – je rozhraní spojující MSC a  EIR. Využívá proto-

kol MAP/F k  ověřování IMEI čísla které MSC obdrží

od MS. Dále jsou použity TCAP (Transaction Capabilities

Application Part) a SCCP (Signalling Connection Control

Part).

•  G – rozhraní spojující dva VLR nebo různé MSC. Použit

je MAP/G protokol, TCAP (Transaction Capabilities

Application Part) a SCCP (Signalling Connection Control

Part).

•  H – je rozhraní mezi MSC a SMSC využívající pro pod-

poru přenosu SMS zpráv MAP/H protokolu.

Identifi kace mobilních stanic v síti GSM

Čísla IMSI/TMSI používána k identifi kaci uživatele v tele-

komunikační síti. Číslo IMEI pak slouží k jednoznačnému

určení mobilního přístroje uživatele. Unikátní identita uži-

vatele IMSI je uložená na modulu SIM. Pro zvýšení důvě-

ryhodnosti uživatele je generováno číslo TMSI, které je svá-

záno s geografi ckou polohou mobilního zařízení. Telefonní

číslo uživatele je MSISDN.

Subscriber Identity Module (SIM) je modul, který je

uložen na čipové kartě (obr. 5). Tato karta je vlastně mik-

ropočítač, který pracuje s daty, která jsou na této kartě ulo-

žena a obsahuje procesor, paměti (RAM, ROM, EEPROM)

a  vstupně/výstupní obvody. Na  čipové kartě jsou uloženy 

všechny nutné informace a algoritmy potřebné k  identifi -

kaci uživatele v síti GSM. Pro zajištění bezpečnosti je pří-

stup na SIM modul a její data chráněn několika kódy:

• PIN1 – chrání přístup k běžným funkcím telefonu,

•  PIN2 – chrání speciální aplikace jako například GSM ban-

kovní služby,

• PUK1 – zadává se při znovu nastavení PIN1,

• PUK2 – zadává se při znovu nastavení PIN2,

• BPIN – chrání přístup do GSM bankovnictví,

• BPUK – zadává se při nastavení BPIN.

Každé čipové kartě je přiděleno SSN  – jedinečné sériové 

číslo. To se někdy označuje i jako ICCID.

Obr. 5  Čipová karta

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) je unikátní 

(jedinečné) mezinárodní účastnické číslo, které je přiřazeno 

každému uživateli GSM. Číslo je uloženo na kartě SIM. Je 

vysíláno při každém přihlášení mobilní stanice do sítě a je 

použito k přiřazení ostatních detailů o uživateli z HLR nebo 

VLR.

IMSI má obvykle 15 číslic. První tři číslice představují

kód oblasti (Mobile Country Code, MCC), další pak kód 

sítě/operátora (Mobile Network Code, MNC). MNC může 

mít 2 číslice – v případě Evropy nebo číslice 3 a  to v pří-

padě Severní Ameriky. Zbývající číslice (až do  maximál-

ního počtu) jsou unikátní vnitřní uživatelská čísla (MSIN). 

Příklad IMSI čísel pro různé operátory za předpokladu, že 

Česká republika má MMC 230 je uveden v tabulce 1 [1].

MNC mobilní operátor příklad IMSI

01 T-Mobile 230011234567890

02 O2 230020987654321

03 Vodafone 230031029384756

Tabulka 1  Příklad přiřazení IMSI čísel operátorům

Číslo Home Network Identity (HNI) je kombinací MCC 

a  MNC. Toto číslo plně identifi kuje domácí síť uživa-

tele a zavádí se kvůli zemím, které mají více kódů oblasti 

(MCC). Například USA má kódy oblasti 310  – 316. Zde 

mohou existovat dvě různé sítě se stejným MNC, ale jen 

jedna síť je pro uživatele domovská. Ke zjištění, která síť je 

pro mobilní telefon domovská, slouží číslo HNI.

Dočasné účastnické číslo je TMSI (Temporal Mobile 

Subscriber Identity). Toto číslo je běžně vysíláno mezi 

mobilním zařízením a  sítí. Je to náhodně vybrané číslo, 

které se přidělí mobilní stanici ve chvíli, kdy se zapne. Číslo 

je vlastní jedné oblasti. Změní se pokaždé, když se uživatel 

přesune do jiné geografi cké oblasti.

Pro každý telefonní přístroj GSM je unikátní číslo IMEI 

(International Mobile Equipment Identity). Obvykle jej lze 

najít na  telefonu pod baterií nebo po  volbě *#06#. Číslo 

IMEI se využívá k ověření oprávnění se do sítě přihlásit. Je 

15místné a  obsahuje údaje o  původu, modelu a  sériovém 

číslu mobilního telefonu. Prvních 8 číslic je TAC (Type 

Allocation Code) – údaje o původu a modelu. Zbylé číslice 

jsou identifi kace výrobního závodu atd.

Mobile Subscriber ISDN Number (MSISDN) je maxi-

málně 15místné a  je to číslo mobilní stanice. Na  trhu 
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na  jedné SIM kartě. Např. Německé MSISDN a  české

MSISDN na jedné SIM kartě umožní uživateli být dosaži-

telný pod dvěma telefonními čísly. Ke  směrování hovorů

z  GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) do  MSC

(Mobile Switching Center) se využívá roamingového čísla

mobilní stanice MSRN (Mobile Station Roaming Number).

Přenos dat v síti GSM
Přenos dat v síti GSM je založen pouze na principu pře-

pojování okruhů. Zvyšování přenosové rychlosti lze tedy 

docílit pouze využíváním více časových intervalů současně.

Circuit Switched Data (CSD)  – přenos dat na  principu

přepojování okruhů. Architektura sítě se nemusí změnit,

protože jsou data přenášena v hovorovém pásmu. Rychlost

přenosu dat je max. 9,6 kbit/s, při zmenšení objemu

zabezpečovacích dat (pro korekci a detekci chyb) až max.

14,4 kbit/s.

Jako varianta CSD, kdy je však k  přenosu dat využito

více časových intervalů současně, je metoda HSCSD (High

Speed Circuit Switched Data). Stále tedy funguje na prin-

cipu přepojování okruhů a nevyžaduje změnu sítě. Je nutné

pouze změnit soft warové vybavení. Přenosová rychlost je

dána počtem přidělených kanálových intervalů. Na základě

počtu přidělených kanálových intervalů je přenos dat dělen

do 18 tříd. Některé třídy naznačuje tabulka 2. Data mohou 

být přenášena i asymetricky. To znamená, že ve směru k uži-

vateli jsou použity např. tři kanálové intervaly a ve směru

od uživatele jeden. Maximální dosažitelná přenosová rych-

lost je 64 kbit/s.

Třída
Maximální počet kanálových intervalů

Příjem (RX) Vysílání (TX) Celkem

1 1 1 2

2 2 1 3

3 2 2 3

4 3 1 4

5 2 2 4

6 3 2 4

9 3 2 5

10 4 2 5

12 4 4 5

13 3 3 6*

18 8 8 16*

* Mobilní Stanice musí podporovat plný duplex, tzn. současné vysílání i příjem.

Tabulka 2  Některé třídy přenosu dat systémem HSCSD

Služby v síti GSM

Úspěch implementace každého nového systému je

závislý na tom, jestli a v jaké míře začnou uživatelé systém

používat. Je tedy na  operátorovi, aby zvolil takové služby,

které uživatele přesvědčí, A zároveň aby tyto služby nebyly 

moc drahé a uživatel si je mohl dovolit. Dále v textu jsou

popsány služby dostupné v  síti GSM, které jsou společné

všem našim operátorům [5] [6] [7].

Asi nejzákladnější službou je uskutečnění odcho-

zího a  příchozího hovoru. Druhý příchozí hovor (Call

Waiting) je služba umožňující upozornit uživatele který 

právě hovoří o tom, že má další příchozí hovor. Uživatel 

může tento druhý příchozí hovor přijmout, odmítnout 

nebo přidržet (Call Hold). Služba je dostupná ve  všech 

GSM sítích pracujících na principu přepojování okruhů. 

Již výše zmiňovaná služba přidržení hovoru (Call Hold) 

umožňuje uživateli přidržet právě probíhající hovor 

a  například přijmout hovor druhý nebo volit jiné číslo. 

Po  ukončení druhého hovoru se lze k  hovoru přidrže-

nému vrátit.

Pro sestavení vzájemného volání tří a  více účast-

níků najednou slouží služba zvaná konferenční hovor 

(Conference Call). V síti Vodafone je možné tento konfe-

renční hovor uskutečnit maximálně mezi 5ti [6], v síti O2 

maximálně 6ti [7] a v  síti T-Mobile maximálně mezi 30ti 

uživateli [5]. Připojování dalších uživatelů do  konferenč-

ního hovoru může být iniciováno jak ze strany volajícího, 

tak i ze strany volaného. V průběhu hovoru lze přecházet 

i  do  soukromých hovorů jen s  jedním uživatelem a  zpět. 

Konferenční hovor končí ten, kdo ho zahájil. Ovládání 

konferenčního hovoru se děje jak přes menu telefonu, tak 

i pomocí tzv. kódů sítě.

Přesměrování hovorů (Call Forwarding) je služba, 

která umožňuje uživateli přesměrovat si příchozí hovory. 

Přesměrování na  jiné telefonní číslo nebo do  hlasové 

schránky může být použito:

• na všechny hovory,

• pokud právě probíhá hovor,

• v případě nepřijetí hovoru do stanovené doby,

• v případě že je volaný nedostupný.

Blokování hovorů (Barring of Calls) je služba která uži-

vateli dává možnost vybrat si, které hovory jeho telefon 

bude umožňovat sestavit a  přijímat. Blokovat lze defi no-

vané příchozí a odchozí hovory. V prvním případě uživa-

tele nebudou zatěžovat např. nevyžádané nebo nechtěné 

hovory, v  druhém případě lze takto ušetřit za  telefonní 

poplatky. A to například odchozím voláním při nechtěném 

roamingu. Blokovat se dají tyto skupiny hovorů:

• všechny odchozí,

• mezinárodní odchozí,

• mezinárodní odchozí s výjimkou do ČR,

• všechny příchozí,

• všechny příchozí s výjimkou z ČR.

Služba zobrazování identifi kace (CLIP, Calling Line 

Identifi cation Presentation) umožňuje zobrazení čísla vola-

jícího na  displeji telefonu volaného. K  zajištění určitého 

soukromí a anonymity může uživatel využít službu zame-

zení identifi kace na  lince volajícího (CLIR, Calling Line 

Identifi cation Restriction). Pokud totiž uživatel volá jiného 

uživatele, běžně se číslo volajícího zobrazuje na  displeji 

telefonu volaného. Aktivací služby „Zamezení identifi kace 

na  lince volajícího“ se číslo volajícího nebude na  displeji 

volaného telefonu zobrazovat.

Aktivací služby informace o  ceně/času uskutečně-

ného hovoru získá uživatel po  ukončení hovoru infor-

maci o  jeho času trvání, popřípadě ceně. Cena hovoru 

se zpravidla zobrazuje pouze uživatelům využívajícím 

předplacené karty, tarifním uživatelům se zobrazuje 

pouze čas. Služba hlasové schránky (Voice mail) slouží 
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směrován do  hlasové schránky v  případě, že volaný 

nemá zapnutý telefon, neodpovídá nebo hovor odmítne.

Volaný si pak může tuto zprávu přehrát. Ovládání hla-

sové schránky uživatelem je pomocí DTMF (Dual Tone 

Multi Frequency) signálů volených tlačítky na mobilním

telefonu.

Pokud má uživatel aktivovánu službu zmeškaná volání

(Missed Calls), přijde mu formou SMS zprávy informace

o tom že se mu snažil někdo dovolat ve chvíli, kdy jeho

telefon buď nebyl v  provozu, nebo byl mimo signál.

V došlé SMS zprávě je většinou dále uveden datum, čas

a počet neúspěšných pokusů o hovor.

Roaming je služba umožňující se stejnou SIM kartou

využívat hlasové i  datové služby i  v  zahraničí. Možnost

roamingu v GSM sítích tuto síť činí velmi rozsáhlou, pro-

tože se vlastně GSM sítě všech států pro uživatele spojily 

v jednu. Veliká nevýhoda, která brzdí využívání roamingu

k volání v zahraničí je cena. Ta pro naše občany je pořád

o dost vyšší než běžné volání v rámci České republiky.

Služba krátkých textových zpráv (Short Message

Service, SMS) měla původně sloužit jen jako služba ser-

visní. Uživatelům byla nabídnuta jako služba doplňková

a vůbec se nepočítalo s tak velikým rozšířením a s tako-

vou popularitou. SMS zpráva se přenáší v  servisních

kanálech GSM sítě a  může obsahovat maximálně 160

znaků. Tento počet znaků vychází z toho, že dle standar-

dizace GSM je povoleno pro text jedné SMS zprávy pouze

140 byte, tj. 1120 bitů. Přenos jednoho znaku je obvykle

8 bity, ale protože znaky SMS zprávy jsou vyjadřované 

pomocí zjednodušovací tabulky, jeden znak zabírá pouze

bitů 7. Potom tedy pomocí 1120 bitů můžeme vyjádřit

oněch 160 znaků.

V GSM síti službu SMS zajišťuje a řídí SMS Centrum

(SMSC). SMS zpráva je do tohoto centra poslána, zde se

uloží a odešle. Pokud příjemce není dostupný, zpráva se

po nějakou dobu v SMSC uchovává. Služba SMS je bez

záruky doručení. V  dnešní době je možné si nastave-

ním mobilního telefonu vyžádat potvrzení o  doručení.

Většina současných mobilních telefonů umožňuje napsat

SMS zprávu i o více než 160 znacích. Při odeslání však 

je opět rozdělena a  uživateli zpoplatněna každá zpráva

zvlášť. Přenos zprávy je realizován pomocí protokolu

GSM MAP (Mobile Application Part), který spadá

do rodiny protokolů SS7.

Změna uvítací melodie (Personal Ring Back Tone) je

většinou již služba placená. Umožňuje uživateli nahradit

běžný tón, který slyší volající při volání volaného. Každý 

operátor na svém portálu nabízí ke stažení spoustu melo-

dií různých žánrů, originálních zvuků, úryvků z  filmů.

Tato služba se těší velkému zájmu hlavně u mladší gene-

race uživatelů, kde dokresluje image jednotlivce. Naopak 

starší tuto službu hodnotí spíše kriticky. Službu umož-

ňuje implementace inteligentních sítí (IN) do sítě GSM

nebo speciální jednoúčelové zařízení.

GSM banking je obecný název pro služby spojené 

s obsluhou a správou peněžních účtů. Ke správné funkci 

je zapotřebí, aby mobilní telefon podporoval aplikace 

SIM Toolkit a  do  něj byla vložena SIM karta SMART 

(mimo jiné podporuje GSM Banking).

Od 15. ledna 2006 museli, dle zákona, všichni operá-

toři umožnit uživateli přejít k jinému mobilnímu operá-

torovi bez změny telefonního čísla. Museli umožnit tzv. 

službu přenositelnost čísla (Number Portability). Došlo 

tak k  naplnění příslušného ustanovení zákona o  elek-

tronických komunikacích a  uskutečnění závazku České 

republiky vůči Evropské unii.

Customised Applications for Mobile Networks 

Enhanced Logic (CAMEL) [5] je souhrnný název pro 

služby inteligentní sítě (IN), která se do  sítě GSM 

implementuje. Technologie CAMEL umožňuje pře-

nášení základních dat o  uživateli i  mezi sítěmi jiných 

operátorů. Využívá se při roamingu, kdy uživateli, který 

je v  cizí síti, vytvoří virtuální domovskou síť. Uživatel 

potom může využívat všech služeb stejně, jako by byl 

v  domovské síti. Může tedy například při volbě tele-

fonního čísla toto číslo zadávat pouze s  mezinárodní 

předvolbou a nemusí přidávat žádné rozlišovací znaky. 

Stejně tak lze využívat i zkrácené volby při volání napří-

klad hlasové schránky.

 Závěr
První článek shrnul historii mobilních telekomunikačních 

sítí. I když síť GSM se v současné době používá, nejde o síť 

takovou, jak je popsána v tomto článku. V současné době 

se využívá sítě GSM/GPRS. Tato síť a  sítě UMTS budou 

popsány v článku následujícím.

Milan Soldát

ČVUT, Fakulta Elektrotechnická,

Katedra telekomunikační techniky
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Systém pro sběr dat a komunikaci 

na české polární základně

Česká polární stanice Masarykovy univerzity v Antarktidě

byla dne 22. 2. 2007 slavnostně pokřtěna na stanici Johanna

Gregora Mendela (viz obr. 1). „Stanice byla pokřtěna šam-

paňským a  její činnost byla ofi ciálně zahájena přestřiže-

ním pásky, která bude následně převezena do České repub-

liky,“ informoval v  krátkém telefonu vedoucí vědeckého

týmu přímo z  místa prof.  RNDr.  Pavel Prošek, CSc.

z Masarykovy univerzity.

Stanice Johanna Gregora Mendela se nachází v  severní

odledněné části Ostrova Jamese Rosse v  Antarktidě (viz 

obr. 2). Tvoří ji budova pro ubytování a  výzkumné práce

a  devět kontejnerů pro technické zázemí. Její vybudování

stálo na 60 milionů korun. Poskytuje zázemí 15 až 20 věd-

cům. Roční provoz stojí 8 až 10 miliónů korun. Stanice je

určena pouze pro sezónní pobyt. Vědcům by měla sloužit

asi 30 let, a  to vždy v  období takzvaného antarktického

léta, tedy v období od ledna do konce března, kdy je počasí

na ostrově nejpříznivější. Hlavními výzkumnými oblastmi

jsou: globální oteplování, problematika UV záření, biologie,

geologie, ornitologie, klimatologie. Obr. 2  Ostrov Jamese Rosse označuje červený bod

Tým z Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze v koordinaci s Centrem spolupráce s průmyslem vyvinul systém pro 

sběr dat a komunikaci české polární základny v Antarktidě na ostrově Jamese Rosse. Systém byl v prosinci 2008 úspěšně testován.

Obr. 1  Stanice Johanna Gregora Mendela
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V  roce 2007 bylo pracoviště Katedra telekomunikační

techniky požádáno o  spolupráci. Měli jsme za  úkol spojit

polární základnu s Českou republikou tak, aby mohli při-

jímat a  odesílat e-maily, fotky a  další data. Po  podrobné

studii různých bezdrátových technologií (spojení kabe-

lem je zatím nereálné) jsme nakonec vybrali satelitní síť 

Inmarsat a  její produkt Nera World Pro 1010, který dnes

nese označení Explorer 110 a jehož parametry jsou uvedeny 

v tabulce 1.

Služba
BGAN

Broadband Global Area Network

Konstantní přenosová rychlost 32/64 kbit/s

Proměnná přenosová rychlost 240/384 kbit/s

Hovorové služby, SMS 4 kbit/s, 160 znaků

Napájení 110–220 VAC/12 VDC

Rozměry 200 × 150 × 40 mm

Teplotní rozsah -20 °C až +50 °C.

Rozhraní Bluetooth, USB, RJ-45 (ISDN)

Krytí IP 44

Tabulka 1  Parametry terminálu Explorer 110

Tento terminál jsme zapůjčili českým vědcům na  otesto-

vání přímo na polární základnu. Stalo se tak v období leden

až březen 2008. Po  úspěšném prvním přijatém e-mailu

z polární základny jsme tak ověřili jeho funkčnost i v  tak 

odlehlé oblasti, jako je Antarktida. Po  úspěšném otesto-

vání terminálu na polární základně jsme dostali další úkol.

Cílem bylo spojit Explorer 110 se zařízeními na základně

tak, aby vědci mohli monitorovat údaje ze senzorů celo-

ročně. Tento úkol má několik úskalí:

• teploty klesají až k -30 °C,

• omezený zdroj energie,

• bezobslužný systém,

• omezení použitou technologií a SW.

V  koordinaci s  Centrem spolupráce s  průmyslem jsme

vyvinuli systém pro sběr dat a  komunikaci české základny 

s okolním světem (Internet). Systém dostal pracovní název 

„Bender I“ (viz obr. 3). Skládá se z několika subsystémů a je

navržen jako bezobslužný systém do  nízkých teplot s  níz-

kou spotřebou energie. Bender I byl testován v provozních

podmínkách -20 °C i v případě startu za studena. Anténní

jednotka je zakrytována (a namířena na satelit) a zbylý hard-

ware je umístěn v tepelně izolovaném boxu. Nízká spotřeba

energie se dosahuje intervalovým spouštěním a vypínáním

jednotlivých částí systému. Některé části však nelze vypnout

z důvodu vzdálené kontroly. Toho se navíc využívá ke zvý-

šení teploty systému. Bender I se skládá ze tří subsystémů:

• jednotky pro automatizovaný sběr dat AuSbeD,

• komunikační centrály a rozhraní KomR,

•  víceúčelového zařízení pro zajišťování spolehlivé funkce

systému pro komunikaci a sběr dat.

Jednotka pro automatizovaný sběr dat AuSbeD automaticky 

v časových intervalech shromažďuje data ze senzorové sítě,

ukládá je na MiniPC, které je centrálním prvkem systému

Bender I, a následně je přenáší na server. 

Obr. 3  Bender I

Komunikační centrála a  rozhraní KomR realizuje sesta-

vování a  rušení VPN tunelů k  serverům připojeným 

k Internetu. Zprostředkovává připojení k Internetu pomocí 

satelitního systému a  realizuje interní bezdrátovou síť. 

Pomocí KomR rozhraní lze systém Bender I vzdáleně pro-

bouzet, uspávat a konfi gurovat.

Víceúčelové zařízení pro zajišťování spolehlivé funkce 

systému pro komunikaci a sběr dat se jinými slovy nazývá 

Watchdog. Kontroluje správnost funkce ostatních zaří-

zení, zabezpečuje zapínání systému v  určitých časových 

intervalech, vzdálené probuzení systému pomocí telefonu, 

vzdálené sledování stavu zařízení, manuální nastavení pro-

vozu zařízení a napájení všech zařízení. V případě detekce 

problému je odpovědný za aktivaci záložních obvodů, pří-

padně restart problémového obvodu nebo celého systému.

Jednotlivá zařízení jsou vystavována extrémním mrazům 

a zároveň po zahřátí také kondenzaci vody. Je tedy nutné 

očekávat snížení jejich spolehlivosti, což je ošetřeno zdvo-

jením kritických částí systému a kontrolou jejich činnosti 

Watchdogem. Na  polární základně jsou velmi omezené 

zdroje energie – solární, akumulátorové a větrné. Watchdog 

musí pracovat v  nepřetržitém režimu 24/7/365, proto je 

jeho příkon optimalizován na  hodnotu kolem 100 mW, 

která zbytečně nezatěžuje dostupné zdroje energie. Rozsah 

pracovních teplot je defi nován mezi -40 °C až +40 °C 

s vysokým stupněm odolnosti proti kondenzaci vody.

Ing. Marek Neruda

Katedra telekomunikační techniky, Fakulta 

elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

polarnici@comtel.cz 

www.comtel.cz
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 Úvod
Pro zvýšení atraktivity leteckých akrobatických soutěží je

vhodné divákovi ukázat účinky působící na pilota za nároč-

ných podmínek během letu a  předvádění akrobatických

sestav. Toho se dá dosáhnout přenosem audiovizuálních

a  telemetrických údajů společně s  fyziologickými údaji

pilota a údaji o stavu letounu během letu.

Systém je složen z přenosové části založené na techno-

logii dle standardu IEEE 802.11a, která je upravena pro

zvýšení spolehlivosti přenosu dat. Dále je vybaven sousta-

vou kodérů a dekodérů převádějících obraz z analogových

kamer umístěných na pohybujícím se objektu do digitální

podoby. Vyšší zabezpečení přenášených dat je dosaženo

použitím nezávislých paralelních datových kanálů a speci-

álních anténních systémů. Systém je umístěný do speciál-

ního boxu, který je možné instalovat do akrobatických leta-

del typu SU-29 a SU-31 (viz obr. 1).

Obr. 1  Akrobatický letoun Suchoj Su-31M

 Současná podoba řešené problematiky
V  současné době existují proprietární bezdrátové sys-

témy pro přenos obrazu z rychle se pohybujících objektů,

jakými jsou letouny, závodní automobily atd. Tyto systémy 

jsou jednoúčelově zaměřeny, fi nančně nákladné a náročné

na  obsluhu. Dokáží přenášet pouze určitý druh dat nebo

signálu, tj. obraz nebo zvuk a  jsou většinou jednosměrné. 

Typickými zástupci těchto technologií jsou bezdrátové sys-

témy pro přenos obrazu z pohledu pilota využívané během 

závodů Formule 1. V současné době chybí bezdrátový pře-

nosový systém, který by dokázal přenášet data z rychle se 

pohybujících objektů kontinuálně a  beze ztrát. Neexistuje 

také ucelené řešení, které by umožňovalo přenášet datový 

a audiovizuální obsah z objektu, který se pohybuje po pře-

dem neznámé trajektorii v  relativně velkém prostoru.

Použití současných systémů se vždy omezuje na konkrétní 

aplikaci se jmenovanými nevýhodami. Velkou nevýhodou 

současných řešení je také způsob zástavby do pohybujících 

se objektů. Zástavby jsou vytvořeny přesně pro jednotlivé 

aplikace a  nejsou modulární. Z  těchto předpokladů také 

vyplývá fi nanční zátěž při rozvíjení a  samotném provozu 

stávajících systémů.

 Návrh bezdrátového přenosového systému
Výše uvedené nedostatky jsou do značné míry odstraněny 

systémem vysokorychlostního bezdrátového přenosu dat 

z  rychle se pohybujících objektů, navrženého na  Katedře 

telekomunikační techniky. Uvedené řešení představuje 

transparentní obousměrný bezdrátový přenosový systém, 

který neovlivňuje obsah přenášené informace. Bezdrátovým 

přenosovým systémem jsou přenášená digitální data, která 

mohou mít povahu obrazu, zvuku nebo jiných digitalizova-

ných informací. Velkou výhodou je možnost obousměrné 

komunikace. Pro potřeby prezentace akrobatických letů 

jsou v  bezdrátovém kanálu přenášeny všechny tři druhy 

výše zmíněných dat.

Bezdrátový přenosový systém je složen z  přenosové 

a řídicí části. Přenosová část může být tvořena jakýmkoliv 

bezdrátovým digitálním systémem jako je WiFi, WiMAX 

atd. Na přenosovou část je připojena řídicí jednotka, která 

se stará o správné zapouzdření vstupních dat tak, aby mohla 

být přenesena bezdrátovým digitálním systémem. Po pře-

nosu bezdrátovým digitálním systémem jsou data v řídicí 

jednotce upravena do původní podoby a odeslána do  sítě 

k dalšímu zpracování. Řídicí jednotky lze propojit několika 

bezdrátovými digitálními systémy současně. Toto propojení 

umožní vytvoření paralelních cest, které zvýší bezpečnost, 

spolehlivost a efektivitu přenosu. Řídicí jednotka na jedné 

straně bezdrátového digitálního systému rozděluje přená-

šená data do přenosových cest a na druhé straně je z přeno-

sových cest vybírá, kontroluje a uvádí do původního stavu. 

Paralelní cesty jsou velmi účinné při potlačování nepří-

jemných jevů spojených s  přenosem signálu za  pohybu. 

Jedná se zejména o  vícecestné šíření, úniky, polarizační 

nepřizpůsobení atd. Každý z použitých bezdrátových digi-

tálních systémů může být vybaven jiným typem antény 

s  odlišnou vyzařovací charakteristikou, polarizací a  zis-

kem. Přenosový systém lze tak přizpůsobit pro konkrétní 

Vysokorychlostní přenos dat 

z akrobatických letadel
Ve spolupráci Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT a Leteckého akrobatického centra ČR byl navržen a zkonstruován 

systém sloužící k přenosu videa z rychle se pohybujících objektů. Systém je možné umístit např. do akrobatických letadel typu 

SU-29 a SU-31, ve kterých byl také úspěšně otestován.
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aplikaci, například pro instalaci do  letounu, automobilu

atd. Na pozemním stanovišti lze antény přenosového sys-

tému rozprostřít do prostoru a zlepšit tak pokrytí signálem

na inkriminovaných místech.

 Realizace datového přenosu
Přenos audiovizuálního a  datového obsahu z  rychle se

pohybujících objektů je realizován pomocí soustavy zaří-

zení, zejména kamerami a mikrofony, které jsou umístěny 

mezi zdrojem signálu a jeho přejímačem v podobě zazna-

menávacího nebo zobrazovacího zařízení pozorovatele.

Typicky je analogový signál získaný z kamer a mikrofonů

zpracován v  A/D převodníku, kterých může být několik.

Již digitalizovaný signál je přenesen po  metalickém nebo

optickém vedení k  bezdrátovému přenosovému systému

a následně je bezdrátově přenášen na pozemní stanoviště.

K  příjmu bezdrátového signálu slouží pozemní stanice

složená z  druhé části bezdrátového přenosového sytému

a  systému pozemního propojení s  centrální řídicí stanicí.

Data z pozemní stanice jsou přenesena do centrální řídící

stanice, kde dochází k dekódování a případnému dalšímu

zpracování videa a dat.

Ukázku výstupu jedné z  kamer lze vidět na  obr. 2. Díky 

možnosti přenášet data obousměrně, lze v reálném čase kori-

govat kvalitu přenášeného obrazu a hlasu. Zpětný kanál rovněž

umožňuje nastavení přenosových zařízení během samotného

přenosu a  tím provádět optimalizaci bezdrátového přenoso-

vého systému podle aktuálního stavu přenosové cesty.

Obr. 2  Ukázka snímku z přenášené video sekvence – pilot 

v kabině letadla

 Přenos dalších údajů
S  audiovizuálním obsahem lze přenášet i  telemetrické

údaje společně s fyziologickými údaji pilota a údaji o stavu

letounu během letu. Průběh datového spojení a  aktuální

stav celého systému lze sledovat pomocí dohledové kon-

zole zobrazené na obr. 3. Předkládané řešení je univerzální

ze všech pohledů. Pozemní část je nezávislá na místě roz-

vinutí za  dodržení vhodných podmínek pro šíření rádi-

ových vln. Celý systém je modulární a  lze jej jednoduše 

přizpůsobovat daným požadavkům na  přenášená data. 

S  modulárností a  univerzálností systému značně klesají 

fi nanční náklady na používání celého systému v odlišných 

podmínkách.

Obr. 3  Ukázka dohledové konzole – vysílání a příjem na dvou 

paralelních datových kanálech

Obr. 4  Detail vnitřního provedení palubní části systému.

 Závěr
Navržený a realizovaný přenosový systém nemusí být využit 

pouze u akrobatických letounů, ale všude tam, kde je potřeba 

přenášet data vysokou rychlostí (>5 Mbit/s). Maximální pro-

vozní rychlost objektu se pohybuje mezi 250 a 300 km/hod. 

Robustnost, spolehlivost a  univerzálnost systému dovoluje 

přenášet velké datové toky ve špatných signálových podmín-

kách způsobených zarušením, velkou vzdáleností a vysokou 

rychlostí komunikujícího objektu. Systém umožňuje nasa-

zení v rozličných podmínkách bez potřeby nákladných a roz-

sáhlých změn v jeho konfi guraci.

 Poděkování
Datový subsystém vznikl za  podpory Výzkumného 

záměru MSM6840770038. Přenosový systém byl testován 

za  pomoci Leteckého akrobatického centra ČR sídlícího

ve Starém Městě u Moravské Třebové [http://www.lsc.cz].

Ing. Zbyněk Kocur

Katedra telekomunikační techniky, Fakulta 

elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

www.comtel.cz
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Monografi e s  uvedeným názvem shrnuje všeobjímajícím

způsobem tento perspektivní obor rozvíjející se po  deseti-

letí se stále neztenčenou intenzitou, který posunul možnosti

informačních a  komunikačních technologií do  netušených

rozměrů. Autor Doc.  Ing.  Miloslav Filka, CSc. z  Ústavu

telekomunikací Fakulty elektrotechniky a  komunikačních

technologií VUT v Brně, zabývající se tímto oborem na aka-

demické úrovni již přes tři desetiletí, shrnul v deseti logicky 

členěných kapitolách současné poznatky na  pozadí užiteč-

ného historizujícího přístupu. Věnuje s  v  dostatečné míře

základním fyzikálním principům, technologickým otázkám,

dílčím komponentům i začleňování těchto prvků do celých

systémů. Čtenáři poskytne jak ucelený pohled při soustav-

ném studiu, tak i  získání potřebných dílčích informací.

Publikaci uzavírá velmi rozsáhlý seznamem odkazů na pra-

meny v případě potřeby hlubšího studia nebo vědeckého pří-

stupu. Z hlediska současného a průběžně se měnícího stavu 

prolínajících se vědních oborů informačních a komunikač-

ních technologií je kniha o  tomto specifi ckém segmentu 

zabezpečujícím na  nejrůznějších úrovních transport infor-

mací zcela aktuální. Autor zúročil přitom svoji dlouholetou 

spolupráci s řadou fi rem činných v tomto oboru, jejichž při-

spění mu umožnilo publikaci vydat vlastním nákladem.

Publikaci lze doporučit studujícím všech stupňů studij-

ních oborů v telekomunikacích a příbuzných oborech. Její 

jednotlivé kapitoly mohou posloužit jak pro aktualizaci zna-

lostí, tak i pro rychlou orientaci odborníků činných v praxi. 

Je nutno ocenit velmi kvalitní provedení knihy počínajíc 

grafi ckou úpravou provedenou fi rmou Litozeman, s.r.o, 

a  navazujícím tiskem fi rmou Centa, s.r.o., obojí Brno, 

Vídeňská 113. Výše uvedená fi rma ProFiber zajišťuje prodej 

této publikace, viz e-shop www.profi ber.cz za cenu 880,- Kč.

Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku
12. března tohoto roku byla při příležitosti semináře pořádaném fi rmou ProFiber s.r.o. ve střední škole informatiky a spojů v Brně 

představena zatím nejobsáhlejší a nejúplnější publikace doposud kdy vydaná v českém (i slovenském) jazykovém prostoru.

Filka, M.: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku, ISBN 978-80-86785-14-1, Brno 2009.
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www.micos.cz

Data Harmony Solutions

Produkt měsíce: 
ORM 4  
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Optický rozváděč ORM 4 je určen k uložení 4 optických 

konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč 

lze doplnit jednoduchým držákem, který umožňuje jeho 

montáž na sloup. 

•  Kapacita 4 optické konektory

•  Nosník konektorů (SC, ST, FC, E2000, LC) 

•  Uložení rezervy optického vlákna 1 m

•  PG průchodky

•  Uzamykatelné víko

•  Jednoduchá montáž

•  Instalace na zeď, na sloup 

•  Možnost zabezpečení příchozí části (strana operátora)

•  Stupeň krytí IP 54

MICOS, spol. s r.o. divize Telcom 

Technologické centrum ICT MICOS

Průmyslová zóna B - Prostějov

tel.: +420 582 307 511 | e-mail: telcom@micos.cz

Inteligentní optické přepínače 

pro dálkové vytváření, monitorování 

a zabezpečení optických spojů

- Pasivní prvky pro všechny úrovně optických sítí

- Zkušenost a tradice

- Vlastní vývoj a výroba

- Zákaznická řešení

- Konzultace nových projektů

MICOS-inz-Tele2009-02.indd   1 15.4.2009   11:32:06
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