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oStát se musí chovat jako výkonná fi rma…
Je pozoruhodné, jak omezené a „úzkoprsé“ jsou vize a strategie českých vlád 

v  zásadní oblasti života státu, kterou je dlouhodobá úspěšnost, prosperita 

a konkurenceschopnost. Ony strategie vlastně ani neexistují. Jsou to v pod-

statě jen projevy plnění předvolebních politických slibů, které se  jednoduše 

obrací k základní položce, kterou je zaměstnanost. Pro snížení nezaměstna-

nosti se udělají jakékoli akce a podpory avšak bez zásadních rozmyslů co je 

dlouhodobě strategické a co ne. Proto se podpoří zahraniční investice směřu-

jící do ČR, např. v automobilovém průmyslu, které v krátkém časovém oka-

mžiku zvýší zaměstnanost v daném regionu. Stáváme se tím pádem montovací 

velmocí mezi zeměmi střední a východní Evropy. Tečka.

Nic proti automobilovému průmyslu nemám. Je dobré, že se vytvoří nová 

pracovní místa. Nikdo však nepřemýšlí jaké dopady taková podpora má a co 

nám to dlouhodobě bude přinášet. Nebylo by vhodné hledat podpory a sti-

muly pro zahraniční investory a pro kreativní české subjekty i v dalších oblas-

tech, zejména v takových, kde lidé této země budou růst a dlouhodobě produ-

kovat vysokou kvalitu a přidanou hodnotu?

V  žebříčku zemí atraktivních pro umístění služeb s  vysokou přidanou 

hodnotou se Česká republika v posledních letech propadá. Například studie 

renomované poradenské společnosti A. T. Kearney „Global Services Location 

Index“ zařadila v roce 2009 Česko až na 32. místo z padesátky hodnocených 

zemí. Přitom v roce 2004 byla naše země čtvrtá, o tři roky později zaujímala 

16. příčku. Podobná alarmující zjištění přinášejí i další průzkumy.

Stát je vlastně ohromná fi rma, která musí „bojovat“ na trhu s jinými státy. Proto se také vedení státu musí chovat jako 

profesionální vrcholový management. Taková vláda musí být řádným hospodářem a musí využívat nejmodernějších řídicích 

metod a marketingu. Bohužel opak bývá pravdou.

Proto je asi velmi vhodné aby se  začaly významněji a hlasitěji ozývat profesní komory a průmyslové svazy. Ony musí 

ukazovat a dokazovat vládám jaká je realita. Otázkou zůstává, zda vlády tomu vyslyší a vezmou fakta a argumenty v potaz.

ICT Unie se jakožto profesní sdružení významných fi rem z oblasti ICT působících v ČR o to pokusila. Identifi kovala hlavní 

bariéry bránící rychlejšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií. Patří sem:

 1. Nedostatečný rozvoj širokopásmových připojení bez rozdílu technologie.

 2. Neadekvátní zhodnocení významu ICT průmyslu pro ekonomiku celé země.

 3. Omezené využití potenciálu ICT ve službách poskytovaných sektorem veřejné správy.

 4. Omezený počet vysoce kvalifi kovaných lidských zdrojů.

 5. Globalizace a její hrozby pro ICT v ČR – především odliv služeb s vysokou přidanou hodnotou mimo ČR.

Současně ICT Unie zformulovala možná řešení jednotlivých problémů, tj. jak uvedené bariéry překonat. Dokument „Strategie 

ICT průmyslu“ předložila všem významným vládním úředníkům.

Obdobné problémy jako Česká republika – tedy jak plně využít potenciál ICT pro růst produktivity a konkurenceschop-

nosti – řeší celá Evropská unie. Z toho důvodu byla vypracována a letos 19. dubna ministry pro informační společnost člen-

ských zemí unie podepsána Granadská deklarace. Ta stanoví 29 aktivit, které by vlády měly zvážit při vytváření vhodných 

podmínek pro optimální využití ICT, to vše s ohledem na  tzv. Digitální agendu a Strategii EU 2020. Deklarace zahrnuje 

řadu témat, mezi něž patří infrastruktura, pokročilé využití internetu a možnosti širokopásmového připojení, bezpečnost 

a důvěryhodnost, digitální práva uživatelů, jednotný digitální trh nebo elektronické služby veřejné správy. Některé závěry 

možná patří do oblasti science-fi ction, a jejich realizace je pouhým snem. Přesto jsou země v EU, které sází právě na rozvoj 

informační společnosti a vše co souvisí s přímým vlivem ICT na rozvoj moderní ekonomiky.

Jak to dopadne u nás, uvidíme v krátké době…

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace
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y   České Radiokomunikace hostily Svět televizní 
budoucnosti v České republice 

Praha, 20. května 2010 – Společnost České Radiokomunikace

uspořádala konferenci „Svět televizní budoucnosti“, která

nabídla jedinečnou příležitost nahlédnout a  získat pově-

domí o rozvoji a plánech v souvislosti s další generací digi-

tálního televizního vysílání – DVB-T2. DVB-T2 umožňuje

přenos vysílání ve vysokém rozlišení (HD) a nabízí mnoho

nových služeb. Konference byla zakončena prvním ostrým

vysíláním HDTV v ČR, a to ze žižkovského vysílače v Praze.

Výhodou nového standardu DVB-T2 je vyšší kapacita

a možnost programů v HD v zemském digitálním televiz-

ním vysílání, které přináší lepší kvalitu obrazu efektivněj-

ším způsobem a větší potěšení ze sledování televize. Tento

standard nabízí divákům reálný zážitek z obsahu ve vyso-

kém rozlišení a  také množství doprovodných služeb jako

prostorový zvuk, výběr jazyků nebo multimediální EPG

(elektronický průvodce programů).

O  své zkušenosti z  ostrého vysílání v  novém standardu

ve  Velké Británii se  na  konferenci podělil Mike Brooks,

vedoucí technického rozvoje (DVB-T2) ze  společnosti

Arqiva, která je hlavním operátorem sítě na britském tele-

vizním trhu. 

„Zkušenosti našich kolegů z  Velké Británie ukazují,

že  nejen technologie ale i  jednotlivé televizní stanice

a diváci jsou připraveni na novou generaci vysílání, která

jim přinese intenzivnější zážitky díky vysokému rozlišení 

obrazu,“ říká Jane Hannah, generální ředitelka Českých“

Radiokomunikací, a dodává: „navíc tento nový standard 

umožňuje mnohem efektivnější využití frekvencí, neboť 

jeden DVB-T2 multiplex může přenášet až 20 programů

ve  standardním rozlišení nebo až  5 programů v  HD

kvalitě, a  tak je jedna frekvence využita pro větší počet 

programů.“

Na  konferenci vystoupil také předseda Rady Českého

telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák, který seznámil

účastníky konference s výhledem, jak bude ČTÚ podporo-

vat rozvoj digitální televize v ČR. Plány a očekávání televizí

v oblasti HD vysílání představil Ivo Ferkl, technický ředitel

TV NOVA, a  Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace

České televize.

Závěr konference patřil ostrému testu reálného vysí-

lání obsahu v HD z pražského žižkovského vysílače, který 

demonstroval, že  dnes používaná vysílací technologie je 

připravená na vysílání v HD.

„Ostrý test vysílání v  HD ukázal, že  jsme ve  spolupráci 

s našimi partnery z řad operátorů televizního vysílání a doda-

vatelů technologií připraveni spustit pilotní vysílání DVB-T2 

ve  velkých městech České republiky,“ komentoval včerejší“

přímý přenos obsahu v  HD ze  Žižkova Kamil Levinský, 

obchodní ředitel Českých Radiokomunikací, a dodal: „když 

Český telekomunikační úřad vyčlení potřebné frekvence pro 

síť DVB-T2 , český divák bude moci přijímat kvalitní obraz 

a širší nabídku programů již za dva roky od přidělení kmito-

čtového pásma.“

  Počet uživatelů LTE překročí v roce 2015 hranici 
200 miliónů uživatelů

Podle nově vydané zprávy společnosti Maravedis pře-

kročí počet uživatelů LTE během dalších pěti let hra-

nici 200 miliónů. Mobilní operátoři, kteří se  již rozhodly 

budovat mobilní širokopásmové sítě LTE (Long-Term 

Evolution) budou získávat více uživatelů díky nabídce duál-

ních zařízení, které poskytnou přístup k  sítím 3G i  LTE 

tvrdí se  ve  zprávě nazvané „Th e Top 25 LTE Operator 

Commitments: Deployment Scenarios and Growth 

Opportunities.“ Studie zahrnuje rovněž názory z  praxe, 

protože analytici Maravedis hovořili s výkonnými pracov-

níky mobilních operátorů po celém světě o  jejich plánech 

a pochybnostech s ohledem na zavádění technologie LTE.

Zastánci LTE jako Verizon Wireless a AT&T, kteří jsou 

pod velkým tlakem uživatelských požadavků na  přenoso-

vou kapacitu, vidí technologii LTE jako svou spásu. LTE 

nabízí mnohem vyšší přenosové rychlosti, protože vyu-

žívá kmitočtové spektrum efektivněji, než technologie 3G, 

mobilní operátoři doufají, že se ve svých sítích sníží přetí-

žení a budou moci poskytovat kvalitnější služby.

Většina operátorů, které analytici Maravedis vyzpovídali, 

jde cestou HSPA (High-Speed Packet Access) potom HSPA+ 

a nakonec LTE. Ovšem někteří, jako např. Verizon Wireless, 

volí odlišnou cestu, začínající od  EVDO (Evolution Data 

Only/Evolution Data Optimized) k CDMA (Code Division 

Multiple Access) a nakonec LTE.

V následujících dvou letech se bude zavádění LTE kon-

centrovat zejména na Severní Ameriku a některé části Asie, 

přičemž 80 % z 25 největších mobilních operátorů se pro 

LTE rozhodlo a již si vybrali i dodavatele síťových zařízení 

pro své zkušební provozy. Podle studie bude budování sítí 

LTE probíhat po celých následujících pět let, přičemž vět-

šina v období mezi léty 2011 až 2013.

Ačkoliv podle vyjádření Maravedis mají mobilní operá-

toři jako Verizon Wireless, AT&T nebo další poměrně agre-

sivní plány s ohledem rychlé zavádění LTE, panuje rovněž 

mnoho pochyb a nejistot. To se  týká zejména přidělování 

a regulace kmitočtového spektra, dostupnosti zařízení LTE, 

omezení globálního roamingu, problému poskytování hla-

sových služeb prostřednictvím LTE.

Z  těchto i  dalších důvodů budou podle společnosti 

Maravedis v následujících letech sítě LTE zaváděny v kom-

binaci se sítěmi 3G. Během této doby budou sítě LTE fungo-

vat jako překryvné sítě se sítěmi 3G. V blízké budoucnosti 
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pásma a  do  deseti let bude veškeré kmitočtové spektrum

využívané pro 3G sloužit pro sítě LTE.

Na  konci roku 2009 bylo ve  světě celkem 4,7 miliardy 

uživatelů mobilních sítí (podle Maravedis). Mobilní ope-

rátoři top 25, kteří se již rozhodli pro LTE zahrnují téměř

22 % z celkového počtu, což představuje přes jednu mili-

ardu uživatelů. Z nich 280 miliónů uživatelů má v současné

době telefony 3G nebo mobilní zařízení, která využívají

Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS), tj.

služby 3G, které vysílají hlasové, datové, obrazové, textové

i multimediální komunikace s přenosovou rychlostí poten-

ciálně až 2 Mb/s.

V následujících pěti letech dosáhne celkový počet uživa-

telů se zařízeními 3G/UMTS jedné miliardy, přičemž 226

miliónů z nich bude využívat duální zařízení pro 3G a LTE.

Maravedis sestavil zprávu z rozhovorů s výkonnými pra-

covníky mobilních operátorů po celém světě, kteří se roz-

hodli budovat sítě LTE v následujících dvou až třech letech.

Součástí zprávy jsou rovněž informace z  online zdrojů,

fi nančních zpráv, popř. dalších zdrojů.

  3. konference Czech FTTx Forum 2010
Praha, 25. května 2010 – Dnes se v Top Hotelu na Chodově,

pod záštitou společnosti Sloane Park, konala 3. konference

Czech FTTx Forum 2010. Tato odborná konference byla

zaměřena zejména na  poskytovatele přístupu k  internetu,

kteří ve svých přístupových sítích využívají optické techno-

logie a montážní organizace, které budují datové a optické

sítě. Hlavními tématy byly tentokrát trendy přenosových

technologií, způsoby fi nancování projektů FTTx, nové

trendy v  koncových zařízeních, možnosti měření v  optic-

kých sítích a součástí prezentací byla také případová studie

GPON a  vystoupení zahraničního hosta ze  Švédska, jenž

seznámil účastníky konference se  stavem ve  společnosti

Sweden Telecom. Celou konferenci doprovázely v předsálí

prezentace výrobků a  služeb partnerů, kteří byli zároveň

k dispozici pro odborné dotazy.

Na  úvod všechny krátce přivítal generální ředitel spo-

lečnosti Sloane Park Property Trust Martin Hruška, který 

následně předal slovo Janu Sedláčkovi, jenž celou konfe-

renci moderoval. Dopolední blok přednášek zahrnoval tyto

přednášky: Jak vypadá páteř Vašich sítí (David Hnát a Jiří

Vaja, Sloane Park Property Trust), Juniper: Ideální řešení

pro ISP (Aleš Popelka, Arrow ECS), Architektury a služby 

moderních přístupových sítí (Martin Slinták, Cisco),

D-Link výběr z  produktů pro FTTx sítě (Hana Dvorská,

D-Link), Optimalizace návrhu FTTH v  sítích PON a  PtP

(Jaromír Šíma, RLC Praha), EtherSAM – ITU-T Y.156sam

(Miroslav Hladký, Profi ber Networking), Future proof STB

soft ware (Stefan Lager, Sweden Telecom).

Odpolení blok začal krátkou video ukázkou společ-

nosti Profi ber Networking a poté následovaly přednášky:

OPTOKONcept kompletní řešení FTTH v roce 2010 (Pavel

Pospíchal, Optokon), Pasivní optické sítě – MOTOROLA

G-PON (Antonín Mlejnek, Edera Group), Vaše Moje TV

(Petr Maňas, Moje TV), Možnosti fi nancování FTTx pro-

jektů (Petr Vaculciak, Cisco Capitals), Proč v  Asii vítězí

GEPON? A  co u  nás? (Věra Plodíková, OFA), Přenos 

IPTV radioreléovými spoji (Jakub Rejzek, Alcoma).

Partnery konference byly společnosti: ALCOMA spol. 

s  r.o.; Bel Stewart s.r.o.; CBL Communication by light, 

s.r.o.; Cisco; D-Link Česká Republika; EDERA Group a.s.; 

Fibre Professionals s.r.o.; Juniper Networks; MICOS spol. 

s  r.o.; Moje TV, s.r.o.; OFA s.r.o.; Optokon Co, Ltd. spol. 

s r.o.; PROFiber Networking CZ, s.r.o.; Raycom, s.r.o.; RLC 

Praha, a.s.; STAR 21 Networks, a.s.; Sweden Telecom; Tech 

Data Distribution, s.r.o.; 3MČesko spol. s  r.o. Mediálními 

partnery byly odborné on-line magazíny NETGURU 

a Dealerské Noviny. Organizaci zajišťovala společnost PEM 

Communication, s.r.o.

  Alcatel-Lucent předvedl novou generaci DSL
Společnost Alcatel-Lucent oznámila, že  jejich výzkumná 

sekce, kterou reprezentuje Bell Labs, předvedla zařízení 

DSL, které umožňuje po dvojici účastnických metalických 

vedení dosáhnout přenosové rychlosti 300 Mbit/s na vzdá-

lenost 400 m.

Toto zařízení DSL využívá pro vysílání digitálních infor-

mací v nadhovorovém pásmu multiplexování s ortogonál-

ním kmitočtovým dělením (OFDM). Bell Labs realizovali 

testy, v  rámci nichž byla sdružena dvě účastnická vedení 

k  vytvoření třetí fantomového okruhu, který Bell Labs 

nazývá „DSL Phantom Mode“.

V rámci testů bylo ve směru k účastníkovi dosaženo přeno-

sové rychlost 300 Mbit/s při délce vedení 400 m a 100 Mb/s 

při délce vedení 1 km. To slibuje oživení trhu DSL a dovoluje 

další zvýšení přenosové rychlosti pro milióny instalovaných 

DSL přípojek a zároveň to umožňuje pozdržet ještě zavádění 

řešení optického vlákna až účastníkům (FTTH) a ještě efek-

tivněji využívat stávající metalická vedení.

DSL Phantom Mode zahrnuje vytvoření virtuálního 

kanálu, který doplňuje dvě fyzická účastnická dvoudrá-

tová vedení. Bell Labs využívá techniku vektorování, která 

umožňuje eliminovat přeslechy vzájemného rušení signály 

DSL a  agreguje provoz jednotlivých přenosových kanálů 

(dva fyzické a  jeden virtuální) do  sdružené účastnické 

přípojky.

Ve  zprávě se  však neuvádí, jaké průměry jader vodičů 

byly během zkoušek použity (v USA je to pravděpodobně 

0,5 mm) a zda je zkušební provoz plánován i do reálné sítě

nebo zda se dá předpokládat reálné zavádění fantomového 

okruhu. Bylo pouze řečeno, že bude potřeba další výzkum, 

aby bylo možné defi novat modely a odvodit požadavky pro 

vzájemně kompatibilní koncová účastnická zařízení DSL 

s možností DSL Phantom Mode.

V prohlášení Alcatel-Lucent se říká, že zásadní průlom, 

který DSL Phantom Mode přináší je, že kombinuje špičko-

vou technologii s atraktivním obchodním modelem, který 

by měl síťovým operátorům a poskytovatelům služeb ote-

vřít zcela nové komerční možnosti poskytovat svým zákaz-

níkům nejnovější širokopásmové služby založené na přepo-

jování IP při využití stávající síťové infrastruktury.

Alcatel-Lucent dodal na  trh více než 200 miliónů zaří-

zení DSL, přičemž každá třetí přípojka DSL na světě vyu-

žívá technologii DSL společnosti Alcatel-Lucent.



6
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

zp
rá

v
y

 •
 n

o
v

in
k

y   Kingston přestavil 64GB paměťovou kartu SDXC
V současné době jsou již na trhu běžně k dostání digitální 

fotoaparáty a  videokamery, které umožňují záznam foto-

grafi í a  videa ve  vysokém rozlišení. To samozřejmě vyža-

duje paměťové karty s vyšší kapacitou a rychlým přístupem, 

aby bylo možno ukládat více fotografi í nebo delší časové 

úseky videa. Společnost 

Kingston proto uvede 

na  trh ultra rychlou 

64GB paměťovou kartu 

typu SDXC, která patří 

do  třídy deset, což je 

v  dnešní době nejvyšší 

dostupná rychlostní třída. 

Nová fl ash karta je určena 

zejména pro profesionální digitální fotografování, ale dobře 

se uplatní i v HD videokamerách, popř. mobilních telefo-

nech nebo kapesních počítačích.

Nová paměťová SDXC karta Kingston UHS-1 se  bude 

nabízena s  kapacitou 64 GB, což umožňuje uložení více 

než dvacet tisíc JPEG fotografi í z 10Mpx fotoaparátu nebo 

až  osm hodin videa nahraného videokamerou v  rozli-

šení HD. Výrobce paměťové karty slibuje rychlost čtení 

až 60 MB/s a zápisu až 35 MB/s. Navíc lze karty provozovat 

i při extrémních teplotách od -25 °C do 85 °C.

Karty standardu SDXC využívají systém souborů exFAT, 

takže nejsou zpětně kompatibilní s kartami SDHC ani SD. 

Proto je třeba před jejím nákupem ověřit kompatibilitu 

s vlastním zařízením.

Karta Kingston 64GB SDXC UHS-1 bude uvedena na  trh 

koncem června za cca 10 500 Kč. Pro srovnání, společnost 

SanDisk nabízí za 6000 Kč stejně velkou paměťovou kartu, 

která je ale výrazně pomalejší – rychlost čtení až 15 MB/s 

a zápisu až 4 MB/s.

  Slovak Telekom pomáha modernizovať vyučovanie 
na školách

BRATISLAVA, 7. jún 2010 – Desať výnimočných projek-

tov prinášajúcich moderné formy výučby s využitím infor-

mačných a komunikačných technológií bolo podporených 

sumou 40 tisíc € z  Nadačného fondu Slovak Telekom pri 

Nadácii Intenda.

Aktivity v rámci podporených projektov priamo zapájajú 

žiakov a  študentov do  inovovania vzdelávacieho procesu 

a z konzumentov učiva sa tak stávajú spolutvorcovia vyučo-

vania. Špeciálny dôraz bol kladený na rozvíjanie a vedenie 

partnerského dialógu medzi pedagógom a žiakom pri spo-

ločnej tvorbe a realizácii projektov.

Podporu z 10. grantového kola Podpora inovácií vo vzde-

lávaní získal napríklad projekt Región pod lupou, v rámci 

ktorého vytvoria deti zo Základnej školy v  obci Obyce 

multimediálne CD, ktoré bude slúžiť ako učebná pomôcka 

na  predmete Regionálna výchova. Žiacke výskumné pro-

jekty v  oblasti úspor energie, využívania alternatívnych 

a  obnoviteľných zdrojov, znižovania emisií a  hodnote-

nia úrovne elektrosmogu budú s  využitím moderných 

zariadení prostredníctvom projektu Myslíme ekologicky 

realizovať na  Gymnáziu v  Žiari nad Hronom. Formálne 

i  neformálne vzdelávania v  odborných predmetoch bude 

mať vďaka najnovšej informačno-komunikačnej technike 

úplne inú podobu na Strednej odbornej škole veterinárnej 

v Nitre. Šancu uspieť na medzinárodnej súťaži v programo-

vaní robotov dostanú žiaci Základnej školy na Pohraničnej 

ulici v Komárne, ktorá z prostriedkov grantu zmodernizuje 

školský robotický systém.

Prihlásené projekty hodnotila expertná komisia zložená 

z nezávislých odborníkov pôsobiacich v školstve. Žiadatelia 

mohli posielať svoje žiadosti o  grant od  5. marca do  16. 

apríla 2010. Výzva sa stretla s  mimoriadnym ohlasom, 

ku dňu uzávierky prejavilo záujem o podporu až 117 orga-

nizácií, z ktorých bolo vybraných 10 výnimočných inova-

tívnych projektov.

  Divize TELCOM společnosti MICOS plánuje další expanzi
Prostějov, 25. června 2010. Divize TELCOM společnosti 

MICOS, přední český výrobce pasivních prvků pro optické 

a  metalické telekomunikační a  informační sítě, datových 

skříní, produktů EMC a speciálních zařízení s obchodním 

názvem UNIVERSAL COLONNADE, slaví 20 let své exis-

tence a chystá se na další expanzi.

Jedna z  nejvýznamnějších fi rem Olomouckého kraje – 

společnost MICOS – si  v  těchto dnech připomíná 20 let 

působení na  trhu. V  červnu roku 1990 byla u  Krajského 

obchodního soudu v Ostravě zapsána jako akciová společ-

nost s  pořadovým číslem 18. Tedy jako teprve osmnáctá 

akciová společnost od vzniku v té době ještě českosloven-

ského obchodního rejstříku.

„Vlajkovou lodí“ společnosti MICOS je divize TELCOM, 

která se  zabývá jak vývojem a  výrobou prvků pro teleko-

munikační sítě, tak i dodávkami komplexních řešení v této 

oblasti.

Vývoj a  výroba se  v  současnosti orientují na  kompo-

nenty pro moderní optické sítě, které představují blíz-

kou budoucnost pro vysokorychlostní přístup k  inter-

netu a  jsou základem sítí nové generace (NGA). V  roce 

2009 divize TELCOM své výrobky úspěšně exportovala 

do 29 zemí Evropy a Asie, mj. do Portugalska, Španělska, 

Francie, Německa, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Litvy, 

Lotyšska, skandinávských zemí, zemí bývalé Jugoslávie, 

Saudské Arábie atd.

„Těší nás, že i v době, kdy mnoho oborů postihla fi nanční 

krize a pokles prodejů, se nám daří udržovat a dokonce zvy-

šovat náš tržní podíl mezi výrobci pasivních prvků pro teleko-

munikační sítě. Jedním z klíčových úkolů pro nejbližší období 

je další expanze na zahraniční trhy a nalezení strategického 

partnera, který může doplnit produktové portfolio a otevřít 

nové obchodní příležitosti,“ prohlásil Ing.  Leoš Kalandra,“

ředitel divize TELCOM.

Hlavní produktovou řadu divize TELCOM tvoří rozvá-

děče pro metalické a optické telekomunikační sítě, datové 

skříně pro kolokační a  datová centra. Do  výrobního pro-

gramu divize patří také sortiment zahrnující vysoce odolné 

skříně, stíněné skříně a  komory (pro měření EMC), pří-

slušenství pro rozváděče do metalické a optické telekomu-

nikační sítě, venkovní multifunkční sloupky a  testovací 

přístroje.
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„To, co k nám přivádí nové zákazníky a zajišťuje loajalitu

stávajících, jsou právě dvacetileté zkušenosti v  oblasti tele-

komunikací, know-how a  rychlost vývoje nových produktů.

Technologické a  vývojové centrum v  Prostějově, otevřené 

v  roce 2007, umožňuje přizpůsobit standardní produkty 

potřebám zákazníka, případně pro něj ve velmi krátké době 

vyvinout i zcela nové řešení na míru,“ dodal Leoš Kalandra.“

Kromě vlastních výrobků nabízí divize TELCOM rov-

něž zesilovače signálu ADSL od  americké společnosti

Phylogy, optické přepojovače společnosti Glimmerglass

a FiberZone. Na tuzemském trhu zastupuje i několik dal-

ších renomovaných světových značek, aktivně podporuje

rozvoj oblasti informačních a  komunikačních techno-

logií a  zejména technologický vývoj v  segmentu optic-

kých sítí. Divize je členem profesních sdružení ICT Unie

a FTTH Council. Významnými zákazníky jsou mimo jiné

Telefónica O2, Vodafone, společnosti skupiny T-Com,

Lattelekom, Saudi Fons, SOMI, Armáda ČR, Mobilkom,

skupina GTS a další.

  ICT Unie identifi kovala překážky využití potenciálu ICT 
v České republice

Praha, 10. června 2010 – ICT Unie pojmenovala pět hlav-

ních bariér bránících plnému využití potenciálu informač-

ních a komunikačních technologií (ICT) v České republice.

Zároveň zformulovala 

strategická doporu-

čení, jak tyto bari-

éry překonat a  zvýšit 

konkurenceschopnost 

země v  evropském 

i  globálním měřítku. 

Klíčovou roli hraje 

schopnost poskytovat 

služby s  vysokou při-

danou hodnotou právě 

za  pomoci vyspělých 

informačních a komu-

nikačních technologií. 

K  tomu je podle ICT 

Unie zapotřebí rych-

lejší rozvoj širokopásmového připojení, docenění významu

ICT pro ekonomiku celé země, efektivnější využití ICT

ve  veřejném sektoru, dostatek kvalifi kované pracovní síly 

a ochrana před negativními dopady globalizace.

V žebříčku zemí atraktivních pro umístění služeb s vyso-

kou přidanou hodnotou se  Česká republika v  posledních

letech propadá. Například studie renomované poradenské

společnosti A. T. Kearney „Global Services Location Index“

zařadila v roce 2009 Česko až na 32. místo z padesátky hod-

nocených zemí. Přitom v roce 2004 byla naše země čtvrtá,

o tři roky později zaujímala 16. příčku. Podobná alarmující

zjištění přinášejí i další průzkumy.

ICT Unie se  jakožto profesní sdružení významných

fi rem z oblasti ICT působících v ČR těmito nelichotivými

údaji intenzivně zabývá. Proto ve  svém programovém

dokumentu, nazvaném Strategie ICT průmyslu v  České

republice, identifi kovala hlavní bariéry bránící rychlejšímu

rozvoji informačních a  komunikačních technologií. Patří 

sem:

1.  Nedostatečný rozvoj širokopásmových připojení – mj. 

pro mobilní zařízení.

2.  Neadekvátní zhodnocení významu ICT průmyslu pro 

ekonomiku celé země.

3.  Omezené využití potenciálu ICT ve službách poskytova-

ných sektorem veřejné správy.

4.  Omezený počet vysoce kvalifi kovaných lidských zdrojů.

5.  Globalizace a její hrozby pro ICT v ČR – především odliv 

služeb s vysokou přidanou hodnotou mimo ČR.

Současně ICT Unie zformulovala možná řešení jednot-

livých problémů, tj. jak uvedené bariéry překonat. Některá 

doporučení:

–  Podpořit budování přístupových sítí nových gene-

rací (NGA), a  to vládou ČR i  místními samosprá-

vami. Odstranění legislativních překážek souvisejí-

cích s  výstavbou sítí a  tím snížení nákladů na  jejich 

budování.

–  Spočítat ekonomickou výkonnost ICT průmyslu pře-

devším ve formě daně ze zisku, daně z příjmu a odvodu

na sociální a zdravotní pojištění, a to v součtu odvody 

fi rmou a zaměstnanci. Provést srovnání podmínek pro

investice/investory v oblasti ICT u nás a ostatních stá-

tech EU s důrazem na okolní země (Německo apod.)

zejména pro investice typu technologická (datová) 

a  vývojová centra. Účinněji propagovat/prezentovat

úspěchy ICT průmyslu i jednotlivých fi rem.

–  Rozšíření počtu veřejně přístupných registrů. Jen infor-

mativní charakter výstupů z registrů změnit na „právně

závazný charakter“. Přístup ke  službám eGovernance

nejen z terminálů CzechPOINT, ale odkudkoliv.

–  Ministerstvo školství ve  spolupráci se  zástupci ICT

průmyslu by mělo upravit koncepci vzdělávání tak, aby 

přiblížilo výuku reálným potřebám trhu. Na  úrovni

ICT průmyslu vytvořit koncepci fi remního vzdělávání,

defi novat kompetence pro jednotlivé role a  vytvořit

systém přenositelnosti vzdělávání mezi fi rmami.

–  Vytvoření koncepce ochrany národních zájmů pro

oblast ICT. V  rámci ICT průmyslu vypracovat infor-

mační kampaň objasňující zákazníkům výhody cloud

computingu (zaměření na rozvoj nového obsahu a slu-

žeb). Novelizovat legislativu upravující ochranu proti

kybernetickým útokům.

Obdobné problémy jako Česká republika – tedy jak plně 

využít potenciál ICT pro růst produktivity a konkurence-

schopnosti – řeší celá Evropská unie. Z toho důvodu byla 

vypracována a  letos 19. dubna ministry pro informační 

společnost členských zemí podepsána Granadská dekla-

race. Ta stanoví 29 aktivit, které by vlády měly zvážit při 

vytváření vhodných podmínek pro optimální využití ICT, 

to vše s  ohledem na  tzv. Digitální agendu a  Strategii EU 

2020. Deklarace zahrnuje řadu témat, mezi něž patří infra-

struktura, pokročilé využití internetu a možnosti širokopás-

mového připojení, bezpečnost a  důvěryhodnost, digitální 

práva uživatelů, jednotný digitální trh nebo elektronické 

služby veřejné správy. Tuto problematiku má u nás v gesci 

ministerstvo průmyslu a obchodu.
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  Úvod
Páteřní sítě se již dlouhou řadu let budují na základě optic-

kých přenosových médií. Vzhledem ke značnému objemu

přepravovaných dat v důsledku sdružení mnoha příspěvko-

vých signálů na přenosových cestách jsou kladeny vysoké

nároky na spolehlivost přenosu. V páteřní síti dominovaly 

od  začátku 90. let minulého století systémy synchronní

digitální hierarchie (Synchronous Digital Hierarchy, SDH),

které mohou dosahovat přenosových rychlostí 2,5 Gb/s

(STM-16), 10 Gb/s (STM-64) popř. 40 Gb/s (STM-256)

podle disperzních vlastností optického vlákna. Vedle toho

se  uplatňují systémy založené na  multiplexování s  vlno-

vým dělením (Wavelength Division Multiplexing, WDM)

s  8, 16, 32 nebo více optickými kanály, tj. multiplexování

s  hustým vlnovým dělením (Dense Wavelength Division

Multiplexing, DWDM), kde je kanálová rozteč 100 GHz

nebo méně. Systémy WDM jsou kombinovány s  vydělo-

váním a přepojováním optických kanálů v síťových uzlech

jako optické vydělovací multiplexory (OADM) a  optické

rozváděče (OXC) a slouží k budování optických transport-

ních sítí (Optical Transport Network, OTN) na základě hie-

rarchie optické sítě (Optical Transport Hierarchy, OTH). 

Další vývoj směřuje k  automaticky přepojovaným optic-

kým sítím (Automatic Switched Optical Network, ASON) 

a optickému přepojování (směrování) paketů.

  Optická hierarchie
Pro vytváření optických sítí OTN na principu DWDM byla 

standardizována (ITU-T G.709, G.798) optická hierarchie 

OTH. Smyslem OTH je vytvořit společnou platformu pro 

různé typy sítí (SDH, IP/Ethernet) s  vyspělou podporou 

služební části sítě (monitorování kvality, management), pod-

porou vysokých přenosových rychlostí a  s  vysokou kvali-

tou přenosu. Typicky se pro vlnové dělení DWDM používá 

pásmo 196,1 až 192,1 THz, tj. 1528,77 až 1560,61 nm podle 

doporučení ITU-T G.692. Znázornění pásma DWDM uvádí 

obr. 1. Obvykle se dnes setkáváme s dvojí kanálovou roztečí

a s různým maximálním počtem vlnových kanálů v multi-

plexu: max. 40 vlnových délek po 100 GHz tj. po cca 0,8 nm, 

nebo max. 80 vlnových délek po 50 GHz tj. po cca 0,4 nm.

Páteřní optické sítě 

podle doplněného standardu OTH
Optická hierarchie založená na vlnovém multiplexování DWDM slouží k budování vysokorychlostních páteřních optických sítí. 

Oproti původní specifi kaci doznala OTH některé doplňky, zejména v souvislosti s podporou Ethernetu.

Obr. 1  Schematické znázornění pásma DWDM v útlumové charakteristice optického vlákna s naznačenými útlumovými okny
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transportní moduly (Optical Transport Modul, OTM).

OTM přenáší skupiny optických kanálů (Optical Channel

Group, OCG). Jednotlivé nosiče optického kanálu (Optical

Channel Carrier, OCC) nesou optické kanály (Optical

Channel, OCh). Optickými kanály se přenášejí transportní

jednotky optického kanálu (Optical Channel Transport

Unit, OTU).

Hierarchický

stupeň

Přenosová

rychlost n × OTU 

[Mb/s]

Přenáší

Užitečná

přenosová

rychlost [Mb/s]

Může přenášet

OTM-n.1 n × 2666,057 n × 2G5 n × 2488,32 n × STM-16

OTM-n.2 n × 10709,225 n × 10G n × 9953,28 n × STM-64

OTM-n.3 n × 43018,414 n × 40G n × 39813,12 n × STM-256

n – počet vlnových délek DWDM

Tabulka 1  Stupně optické hierarchie s vlnovým multiplexováním

Optické transportní moduly mají obecně označení

OTM-n.m, kde n je počet vlnových kanálů a m vyjadřuje

typy příspěvkových signálů. Základní stupně, pro které je

charakteristické, že na všech vlnových kanálech se přená-

šejí signály stejnou přenosovou rychlostí, ukazuje tabulka 1. 

Zde se využívá i plnohodnotné záhlaví optického modulu

na  vyhrazeném optickém dohledovém kanálu (Optical

Supervisory Channel, OSC).

Vedle základních stupňů OTM se mohou ovšem vyskyt-

nout i  vlnové multiplexory s  různými kombinacemi pře-

nosových rychlostí na různých vlnových kanálech. Možné

kombinace charakterizuje následující výčet řádu OTU,

kdy všechny tři možné rychlosti zahrnuje OTM-n.123

(2,5; 10; 40 Gb/s), kombinace dvou z nich pak OTM n.12 

a OTM-n.23.

OTU se  sestavuje v  elektrické formě prostřednic-

tvím časového multiplexu TDM (bajtové prokládání).

Vznikne z  datové jednotky optického kanálu (Optical

Channel Data Unit, ODU) přidáním záhlaví OTU OH

a  zabezpečení FEC (Forward Error Correction) oprav-

ným kódem RS (Reed-Solomon). Rámec OTU obsahuje

celkem 4 × 4080 = 16320 bajtů, z toho je 4 × 3808 = 15232 

bajtů vlastního informační pole (např. pro kompletní

rámec STM). 

Do  jednotky klientských signálů optického kanálu

(Optical Channel Payload Unit, OPU) lze mapovat násle-

dující příspěvkové signály:

–  asynchronní/bitově synchronní mapování signálů 

s konstantní přenosovou rychlostí (CBR) – typicky 

toky STM,

– buňky ATM,

–  rámce GFP (Generic Framing Procedure) s délkou

4 až 65535 bajtů s mezirámcovou výplní 4 bajty,

–  rámce Ethernet příp. Fibre Channel – přímé mapo-

vání (bit stream),

–  multiplexní strukturu složenou z bajtově proložených

ODU nižšího řádu či ODUfl ex (viz též dále),

–  nespecifi kované signály (bit stream) – určeno pro

nestandardní či budoucí využití.

Původní specifi kace OTH defi novala tři typy jednotek 

podle podporované přenosové rychlosti:

–  OPU1/ODU1/OTU1 pro přenosovou rychlost 2,5 Gb/s,

–  OPU2/ODU2/OTU2 pro přenosovou rychlost 10 Gb/s,

–  OPU3/ODU3/OTU3 pro přenosovou rychlost 40 Gb/s.

  Rozhraní Ethernet s rychlostí 40 a 100 Gb/s
Ethernet byl vytvořen původně jako standard pro místní 

datové sítě (Local Area Network, LAN). S  narůstajícím 

významem přenosu dat a protokolu IP se Ethernet rozšířil 

i do rozlehlých sítí (Wide Area Network, WAN), aby se tak 

předešlo nutnosti protokolové konverze. Dnes dominuje 

Ethernet mimo LAN v metropolitních sítích (Metropolitan 

Area Network, WAN) – přímý přenos po optických vlák-

nech či po vlnových kanálech WDM nebo v podobě pře-

nosu rámců Ethernet přes SDH nebo přímo přes OTH. 

Donedávna byla nejvyšší rychlost Ethernetu 10 Gb/s (10 

GE). Ethernet 10 GE je prvním dodatkem normy Ethernet, 

ve kterém se kromě rozhraní typických pro sítě LAN (SR, 

LR a ER) defi nují i rozhraní WAN (SW, LW a EW) se sklad-

bou rámce fyzické vrstvy převzaté z přenosové technologie 

SDH (STM-64). Je tak přímým důsledkem prorůstání tech-

nologií klasických telekomunikačních sítí s  technologiemi 

sítí datových, původně lokálního charakteru.

V dnešní době jsou již k dispozici specifi kace standardu 

Ethernet pro rychlost 100 Gb/s, který bude mít opět něko-

lik variant včetně paralelního přenosu po  více vlnových 

kanálech. Protože z  technologického hlediska je poměrně 

velký skok z  10 na  100 Gb/s, bylo zavedeno i  rozhraní 

Ethernet s rychlostí 40 Gb/s (rychlost odpovídající cca nej-

vyšší rychlosti SDH řádu STM-256). Zatím byla standardi-

zována (IEEE 802.3ba) tato rozhraní:

–  40GBASE-CR4 (elektrické rozhraní – aktivní twinax 

kabel 4 × 10 Gb/s, délka max. 10 m),

–  40GBASE-SR4 (svazek mnohovidových vláken, 

850 nm, 4 × 10 Gb/s, délka max. 100 m),

–  40GBASE-LR4 (jednovidové vlákno s WDM

4 × 10 Gb/s v oblasti 1300 nm, délka max. 10 km),

–  100GBASE-CR4 (elektrické rozhraní – aktivní twinax 

kabel 10 × 10 Gb/s, délka max. 10 m),

–  100GBASE-SR4 (svazek mnohovidových vláken,

850 nm, 10 × 10 Gb/s, délka max. 100 m),

–  100GBASE-LR4 (jednovidové vlákno s WDM

4 × 25 Gb/s v oblasti 1300 nm, délka max. 10 km),

–  100GBASE-ER4 (jednovidové vlákno s WDM

4 × 25 Gb/s v oblasti 1300 nm, délka max. 40 km).

Jedná se  zatím o  rozhraní vhodná pro vnitřní propojení 

na  krátké vzdálenosti a  pro sítě LAN a  MAN. Pro WAN 

se  očekává varianta využívající vlnové délky z  oblasti 

1550 nm, které umožní překlenout větší vzdálenosti 

a  umožní uplatnění erbiem dopovaných vláknových zesi-

lovačů (Erbium Doped Fiber Amplifi er, EDFA). Uvedené 

varianty pracují s  rozložením celkového toku do několika 

kanálů (několik fyzicky oddělených kanálů 10 či 25 Gb/s, 

nebo několik kanálů WDM). Ve vývoji je i rozhraní s pře-

nosem po  jediném vlákně na  jediné vlnové délce, kde je 

ovšem nutno použít vícestavovou modulaci, případně 

oddělení pomocí polarizace.



10
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

p
e

v
n

é
 s

ít
ě   Rozšíření multiplexní struktury OTH

Aby se  maximálně využila přenosová kapacita na  každém

vlnovém kanálu systému DWDM, lze uvnitř struktury OTH

provést časové sdružení pomalejších příspěvkových signálů

mapovaných do  OPU1 či OPU2, jak ukazuje obr. 2. Není

totiž efektivní, aby na optické trase, která z hlediska disperze

zvládne rychlosti 10 Gb/s, byly provozovány některé vlnové

kanály s toky 2,5 Gb/s. Pokud se podle uvedeného schématu

multiplexují pomocí časového prokládání čtyři toky 2,5 Gb/s,

obsadí se prostřednictvím OTU2 pouze jeden vlnový kanál,

takže lze oproti oddělenému přenosu čtyř OTU1 ušetřit

v multiplexu DWDM tři vlnové kanály, které lze použít jinak.

V  dodatečné modifi kaci doporučení ITU-T G.709

byly doplněny další možnosti multiplexování a  byly při-

dány další hodnoty podporovaných přenosových rych-

lostí. Doplněné schéma vnitřního multiplexování uvádí

obr. 2. V první řadě byla zavedena datová jednotka ODU0

s poloviční kapacitou oproti ODU1 pro standardizovanou

podporu přenosu Ethernetu s rychlostí 1 Gb/s (po překó-

dování 8B/10B je rychlost 1,5 Gb/s) a s mapováním pomocí

protokolu GFP-T. Do této doby bylo možno mapovat jediný 

tok 1GE do  OPU1, nebo někteří výrobci používaly svůj

nestandardní způsob začlenění dvou toků 1GE do OPU1.

Ze schématu je zřejmé, že na ODU0 nenavazuje odpovída-

jící OTU, ale vždy jsou dvě jednotky ODU0 multiplexovány 

(bajtově proloženy) a přenášeny prostřednictvím jednotky 

OTU1, případně vyšší.

Dalším doplněním je datová jednotka označovaná

ODUfl ex (fl exibilní), která dovoluje zpracovat digitální

toky různých přenosových rychlostí v  celistvých násob-

cích 1,25 Gb/s teoreticky až  do  hodnoty 100 Gb/s. Jedná

se o paralelu ke zřetězení virtuálních kontejnerů, známého

z SDH.

Pro přenos nově standardizovaného Ethernetu s  rych-

lostí 40 Gb/s je přímo použitelná datová jednotka ODU3.

Pro Ethernet s rychlostí 100 Gb/s bylo nutno vytvořit novou

datovou jednotku ODU4 a odpovídající strukturu OTU4. 

Není však ještě zcela dořešen její přenos optickou sítí. Bude 

možno využít jeden vlnový kanál s vícestavovou modulací 

a kompenzací disperze, nebo rozložení toku do více vlno-

vých kanálů s  přenosem standardním způsobem. Přehled 

zmíněných přenosových rychlostí uvádí tabulka 2 včetně 

atypických variant pro podporu Ethernetu s  rychlostí 

10 Gb/s s přímým mapováním (bez GFP, pomocí kódování 

64B/66B) označovaných ODUe/OTUe. Obdobným způ-

sobem se  značí jednotky pro přímo mapovaný tok Fiber 

Channel ODUf/OTUf.

Typ Přenosová rychlost Gb/s Typ signálu

ODU0 1,244 1GE

OTU1 2,666 STM-16

OTU2 10,709 STM-64, 10GE (GFP)

OTU1e 11,0491 10GE LAN

OTU2e 11,0957 10GE LAN

OTU1f 11,27 10G Fibre Channel

OTU2f 11,3 10G Fibre Channel

OTU3 43,018 STM-256, 40GE

OTU4 111,81 100GE

Tab. 2  Varianty přenosových rychlostí pro různé typy signálů

Optická hierarchie vytvořila standardizovanou plat-

formu pro budování plně optických sítí založených 

na  DWDM. Pro provozní a  služební účely byla vybavena 

řadou možností tak, aby provozovatelům sítí umožnila 

pružné vydělování signálů, 

dohled nad provozem a  efek-

tivní využití dostupných pro-

středků. Vedle specifi ckého 

služebního vlnového kanálu 

se  používají záhlaví časově 

přidružené v  elektrické formě 

ještě před vlnovým multi-

plexem. Původní specifi kace 

si  vyžádala některé doplňky, 

zejména s  ohledem na  spolu-

práci se standardy Ethernet.

Jiří Vodrážka,

katedra telekomunikační

techniky, ČVUT v Praze, FEL
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Anotace

Kurz popisuje základní principy přenosu digitálních sig-

nálů. Hlavní pozornost je věnována linkovým kódům

a modulacím digitálním signálem, včetně modulace s více

nosnými. Diskutována je chybovost při přenosu, korekce

signálu po přenosu kanálem a potlačení ozvěn při přenosu.

Cíle modulu

Absolvent kurzu získá ucelenou představu o  způsobech

digitálního přenosu v základním i přeloženém pásmu, čin-

nosti korektoru ve frekvenční i časové oblasti a obvodu pro

potlačení ozvěn.

Klíčová slova

digitální přenos, přenos dat, linkový kód, modulace, chybo-

vost, potlačení ozvěn

 Přenos digitálního signálu
Pro různé aplikace a  přenosová prostředí je nutné zvolit

vhodnou metodu přenosu (linkový kód, modulaci) tak,

aby výkonové spektrum signálu zabíralo minimální šířku

pásma při dodržení vyhovujícího odstupu signálu od šumu

a při dodržení dalších specifi ckých požadavků. Přenos digi-

tálního signálu se může uskutečňovat:

–  V  základním pásmu pomocí linkových kódů (např.

AMI, HDB3, 2B1Q).

–  V  přeloženém pásmu pomocí modulací (např. PSK, 

QAM, CAP, DMT).

Přenosové systémy se  vybavuji obvody pro zajištění

spolehlivé obnovy signálu na přijímací straně tak, aby byl

zachován původní informační obsah. Z nich nejdůležitější

jsou:

–  Adaptivní fi ltry ve frekvenční oblasti pro korekci útlu-

mového a fázového zkreslení.

–  Adaptivní fi ltry v časové oblasti pro zkrácení impulsní

odezvy kanálu a potlačení mezisymbolové interference.

–  Kódování pro zvýšení spolehlivosti při detekování

stavu (např. mřížkové kódování) pro mnohastavové

modulace a kódy.

–  Zabezpečení přenosu proti chybám.

Digitální signál, který je upraven pro přenos ve  skram-

bleru a  zabezpečen proti chybám, se  dále musí připravit

pro přenos v kanále tak, že se buď překóduje do vhodného

linkového kódu, pokud se  přenáší v  základním pásmu,

nebo se moduluje pro přenos v přeloženém kmitočtovém 

pásmu. Přijímací část obsahuje inverzně pracující funkční

bloky. Navíc bude obsahovat adaptivní korektory a opako-

vač (regenerátor) digitálního signálu, který obnoví původní

diskrétní povahu signálu. Příklady některých linkových

kódů jsou na obr. 1.

Přenos digitálního signálu v základním pásmu je charak-

terizován jeho umístěním v původní frekvenční poloze, tj.

v pásmu začínajícím u frekvencí blízkých nule nebo obsa-

hujících i stejnosměrnou složku. Používané typy linkových 

signálů v  základní poloze můžeme klasifi kovat zejména 

podle tří hledisek:

Obr. 1  Příklady linkových kódů

–  Podle počtu úrovní přichází v úvahu signály:

• dvoustavové – dvojkové,

•  třístavové – bipolární (pseudotrojkové), např. AMI, 

HDB3 – nebo trojkové, např. 4B3T,

• vícestavové – např. 2B1Q.

–  Podle použité polarity signálových prvků:y

• unipolární – signálové prvky pouze jedné polarity,

•  dvojí polarity (polární) – signálové prvky obojí polarity.

–  Podle toho, zda se  průběh vrací k  nulové úrovni, nebo 

přechází přímo k druhému charakteristickému stavu:

• signály s návratem k nule (Return to Zero, RZ),

•  signály bez návratu k nule (No Return to Zero NRZ).

Bipolární kódy, zvané též pseudotrojkové byly zavedeny při 

nasazování digitálních přenosových systémů PCM30/32 

(E1) na  metalické přenosové trakty. Splňují podmínku 

na  potlačení stejnosměrné složky a  řeší problémy s  pří-

padnou ztrátou synchronizace. Kód AMI (Alternate Mark 

Inversion) je charakterizován třemi úrovněmi:

– symbolu 0 odpovídá nulová úroveň,

– symbolu 1 střídavě úrovně ±U.UU

Střídáním polarity symbolů 1 je sice zajištěn obsah takto-

vací složky, kterou lze využít pro synchronizaci, avšak při

dlouhé posloupnosti symbolů 0 se  nepřenáší informace 

o taktu a může nastat narušení synchronizace. Tento nedo-

statek lze vyřešit buď použitím skrambleru nebo vkládáním 

zvláštních kódových skupin na místa výskytu delší posloup-

Linkové kódy a digitální modulace
Pro čtenáře časopisu Telekomunikace jsme připravili seriál článků, které jsou výběrem z  námi pořádaných kurzů a  školení. 

Zahájíme základy přenosu digitálních signálů, následovat budou digitální účastnické přípojky, optické sítě, bezdrátové sítě, IP 

telefonie a další. Věříme, že články poslouží k zopakování či doplnění informací z oboru, případně jako pozvánka k některému 

z kurzů nabízených katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze 

(http://www.comtel.cz v sekci Nabízíme) nebo pod značkou Trainingpoint (http://www.trainingpoint.cz).
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nosti symbolů 0. Pro linkové systémy PCM30/32 byl stan-

dardizován kód HDB3 (High Density Bipolar), který zajistí

maximálně tři symboly 0 za sebou. Kód HDB3 je standar-

dizován doporučením ITU-T G.703 pro linková rozhraní

1. až 3. řádu (E1, E2, E3) evropské plesiochronní digitální

hierarchie (PDH).

 Dvoustavové polární a unipolární kódy
Další skupinu kódů tvoří o dvoustavové polární kódy NRZ,

kódující původní symbol dvojicí symbolů tak, že  dochází

ke změně mezi +U a –U U v polovině charakteristického inter-U

valu T/2. Z  této skutečnosti vyplývá dvojnásobná modu-

lační rychlost oproti přenosové. Používá se  několik vari-

ant označovaných CMI (Coded Mark Inversion), MCMI

a Manchester. Kód CMI byl standardizován v polární vari-

antě pro rozhraní PDH 4. řádu E4. V unipolární variantě

(MCMI) se používá pro optická rozhraní. Kód Manchester

je používaný v sítích LAN na rozhraní s rychlostí 10 Mbit/s

Ethernet 10BASE-T.

 Víceúrovňové kódy
Při požadavku na  užší kmitočtové pásmo je snaha snížit

modulační rychlost použitím více stavů. Velice rozšířený 

je čtyřstavový kód 2B1Q. Dva bity (dibit) jsou vyjádřeny 

podle tabulky 1 jednou ze  čtyř napěťových úrovní (quat).

Standardizován je pro rozhraní U základní přípojky ISDN

a  přípojky HDSL. Díky počtu stavů m = 4 je modulační

rychlost poloviční oproti přenosové.

Dibit Úroveň

10 +3 V

11 +1 V

01 –1 V

00 –3 V

Tabulka 1  Kód 2B1Q

Pokud je potřeba dále snížit požadavky na  šířku kmito-

čtového pásma, je třeba zvýšit počet stavů. Vícestavové

metody pro přenos v  základním pásmu se  označují (ter-

minologicky ne zcela korektně) jako pulsně-amplitudová

modulace (Pulse-Amplitude Modulation, PAM). Používá 

se osmistavová 8-PAM a šestnáctistavová 16-PAM standar-

dizovaná např. pro přípojky SHDSL.

Pro omezení kmitočtového pásma je výhodné digitální

signál účinně fi ltrovat, než je vyslán do přenosového pro-

středí. Postup je naznačen v demonstraci na adrese http://

matlab.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2007020002,

kde je vygenerována náhodná binární posloupnost, pře-

kódována na  víceúrovňový signál (počet úrovní lze volit)

a  následně fi ltrována. Demonstrace se  spouští tlačítkem

VYPOČTI.

Pro analýzu chybovosti při přenosu digitálního sig-

nálu předpokládáme obvykle Gausovo rozložení ampli-

tud šumu (Additive White Gaussian Noise, AWGN)

v  rozhodovacím místě, příjem s  dokonale potlačenou

mezisymbolovou interferencí a  perfektní synchronizaci

přijímače.

Prakticky se  vliv šumu a  vznik chyb demonstruje 

na tzv. diagramu oka (eye diagram) v rozhodovacím 

místě přijímače (místo detekce), do kterého je vyne-

sen sled všech symbolů ve  sledovaném časovém 

intervalu. Střed oka je dán průsečíkem rozhodova-

cího okamžiku a  rozhodovací úrovně při obnově 

(regeneraci) digitálního signálu.

V případě více úrovní signálu je nutné použít více rozho-

dovacích úrovní a vzniká více ok rozhodnutí (v počtu m–1). 

S  narůstajícím šumem (klesajícím SNR) se  oko „zavírá“ 

a roste pravděpodobnost vzniku chyby.

Vznik chyb demonstruje simulační program

na  adrese http://matlab.feld.cvut.cz/view.php?cisloc-

lanku=2007020002, který umožní zadat počet úrovní m

a SNR v dB. Vypočte pro přenos náhodné sekvence s délkou 

10000 symbolů četnost bitových chyb (Bit Error Rate, BER) 

a  zobrazí diagram oka. Demonstrace se  spouští tlačítkem 

VYPOČTI. Sledujte vliv rostoucího počtu úrovní a klesají-

cího odstupu SNR.

 Přenos v přeloženém pásmu
Pro přenos digitálního signálu v přeloženém pásmu se pou-

žívají digitální modulace založené na  ovlivňování fáze

a amplitudy nosného signálu. Můžeme se s nimi setkat jak 

u  radiových systémů, tak při přenosu metalickými vede-

ními všude tam, kde je třeba frekvenčně sdílet přenosové

prostředí. Modulace spočívá v  ovlivňování nosné vlny 

modulačním signálem, čímž vzniká modulovaná vlna pře-

nášející signál.

Obr. 2  Modulace ASK, FSK a PSK

Podle způsobu, jakým se ovlivňuje nosná vlna lze rozeznat 

tři základní typy modulací: amplitudovou (AM), frekvenční 

(FM) a  fázovou (PM). Při digitálních modulacích nabývá 

modulační signál omezený počet diskrétních hodnot. 

Specifi cký způsob ovlivňování nosné vlny diskrétním sig-

nálem (v nejjednodušším případě nabývajícího dvou stavů) 

se  nazývá klíčování (shift  key). Digitální modulace pak 

můžeme v  souladu s obecným dělením modulací rozdělit 

takto (viz obr. 2):

–  Klíčování s amplitudovým posuvem (Amplitude Shift  

Keying, ASK) – přítomnost nosné na výstupu modulá-
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toru indikuje logickou „1” na vstupu, zatímco absence

nosné znamená logickou „0” na vstupu, případně jed-

notlivým symbolům odpovídají nosné vlny s  různou

amplitudou.

–  Klíčování s  frekvenčním posuvem (Frequency Shift  

Keying, FSK) – dvě frekvence f0ff  a f1ff  reprezentují odpo-

vídající binární stavy na  vstupu modulátoru. Existují

dvě formy této modulace. Při nekoherentní dochází

ke  skokovým změnám ve  fázi výstupního signálu při

změně vstupního stavu mezi 0 a 1, oproti tomu kohe-

rentní se vyznačuje plynulou změnou fáze výstupního

signálu.

–  Klíčování s  fázovým posuvem (Phase Shift  Keying, 

PSK) – symboly „0” a „1” na vstupu modulátoru jsou

na jeho výstupu reprezentovány určitou změnou fáze.

Základní formou je dvojstavová modulace s  klíčová-

ním fázovým posuvem (Binary PSK, BPSK), která

využívá pro „0” změnu fáze o 0°, zatímco pro „1” mění

fázi o  180° oproti stávající fázi signálu (diferenciální

varianta DPSK), nebo oproti referenčnímu signálu

(prostě PSK).

Amplitudové klíčování se  kombinuje s  vícestavovým

kódováním a bývá prakticky označováno též jako pulsně-

amplitudová modulace (Pulse Amplitude Modilation, 

PAM). Frekvenční klíčování se používá při nižších nárocích

na efektivitu přenosu.

Nejvíce rozšířené je fázové klíčování PSK a zejména 

kombinace amplitudového a  fázového klíčování, 

označované zkratkou QASK (K kvadraturní ampli-

tudové klíčování), nebo častěji ve  shodě s  odpo-

vídající analogovou modulační metodou QAM

(kvadraturní amplitudová modulace) či jako

amplitudově-fázové klíčování s potlačenou nosnou 

(Carrierless Amplitude and Phase, CAP).

QPSK, resp. digitální varianta modulace QAM kombi-

nuje principy ASK a PSK. Většinou se pozice jednotlivých

stavů defi nované amplitudou a  fází zakreslují do  tzv. I-Q

diagramu (konstelační diagram) v  komplexní rovině, kde

reálná část představuje soufázovou (I) a  imaginární část 

kvadraturní (Q) složku.

Modulační metody můžeme obecně rozdělit do  dvou

oblastí podle počtu využitých nosných frekvencí: 

–  Modulace s jednou nosnou, (Single Carrier Modulation,

SCM) zahrnuje modulace jako PSK, QAM, CAP apod.

–  Modulace s  více nosnými (Multi-Carrier Modulation,

MCM). V současné době se vyskytuje tento princip pod

různými názvy v různých provedeních s ohledem na pou-

žité přenosové prostředí. Jsou to především tyto modu-

lační techniky:

•  Diskrétní vícetónová modulace (Discrete Multi-Tone,

DMT), se kterou se setkáme u přípojek ADSL a VDSL.

•  Ortogonálně multiplexovaná kvadraturní amplitudová

modulace (Orthogonally multiplexed Quadrature 

Amplitude Modulation, OQAM).

•  Multiplexování s  ortogonálním kmitočtovým děle-

ním (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,

OFDM) používaná např. v digitálním televizním vysí-

lání formátu DVB nebo u bezdrátových systémů WiFi 

či WiMAX

 Fázové klíčování
Dvojkové klíčování mívá vyjádřeny dva stavy nosnou s fází 

0 a π. Čtyřstavové klíčování fáze 4-PSK pak čtyři stavy nos-

néno signálu s fází 0, π/2, π a 3π/2. Modulace QPSK je mírně 

modifi kovaná 4-PSK, liší se  pouze potočením konstelace 

(množiny stavů fáze) o π/4. To nemá žádný vliv na vlast-

nosti modulace, získá se výhoda, která spočívá ve zjedno-

dušení algoritmů na straně detektoru. 

V případě QPSK budeme ze vstupní datové posloupnosti 

vydělovat skupiny dvou bitů, tzv. dibity [a b]. Každý dibit 

pak bude na výstupu modulátoru vyjádřen jedním signá-

lovým prvkem s příslušným fázovým stavem nosného sig-

nálu. Konstelační diagram, který znázorňuje stavy modu-

lace QPSK je na obr. 3.

Obr. 3  Znázornění stavů QPSK modulace

Pozice jednotlivých stavů v I-Q diagramu se pro PSK 

modulaci nalézají na  kružnici, která má poloměr 

rovný amplitudě signálu.

 Kvadraturní amplitudová modulace
Čtyřstavová fázová modulace QPSK je totožná s modulací 

4-QAM. Kvadraturní amplitudová modulace však v praxi 

využívá většího počtu stavů díky kombinaci amplitudo-

vého klíčování a  fázového klíčování. V  případě 16-QAM 

se  ze  vstupní sériové dvojkové posloupnosti vydělují sku-

piny 4 bitů – kvadbity [a b c d]. Čtvercová konstelace, které 

znázorňuje stavy modulace 16-QAM je na obr. 4.

Kvadbit vstupního toku dat [a b c d] se  rozdělí na dva 

dibity. Dibit [a b] bude směřován do horní větve modulá-

toru na obr. 5 a dibit [c d] bude směrován do dolní větve. 

Kombinace dibitu [a  b] je zakódována pomocí PAM 

do  jedné ze  čtyř úrovní a  fi ltrováním pro redukci šířky 

pásma pomocí dolní propusti (LF) získáme modulační sig-

nál I soufázové cesty. Obdobně pro kvadraturní cestu Q.



14
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

d
ig

it
á

ln
í k

o
m

u
n

ik
a

ce

Obr. 4  Znázornění stavů modulace 16-QAM

 Obr. 5  Blokové schéma modulátoru QAM

I  a I Q představují vstupní modulační signály pro 

modulátory s  nosnou frekvencí fcff  posunutou pro

kvadraturní cestu o  90º. Výsledný signál QAM zís-

káme sečtením signálů z obou cest.

Obdobou kvadraturní amplitudové modulace je amplitu-

dově fázová modulace s  potlačenou nosnou (Carrierless

Amplitude Phase, CAP), která je vhodná pro plně digitální

implementaci pomocí signálových procesorů. Modulace

CAP používá stejné dvourozměrné přenosové schéma jako

QAM a má stejný typ spektrálního tvarování. Modulace je

zde prováděna pomocí dvojice Hilbertových fi ltrů (soufá-

zový I a kvadraturní I Q). Amplitudová odezva těchto fi ltrů

je totožná, ale fázová odezva je mezi nimi o 90° posunuta.

Pro zvýšení odolnosti proti rušení (zvýšení pravděpo-

dobnosti správného dekódování stavu) se používají modu-

lace PAM, QAM či CAP v kombinaci s mřížkovým kódová-

ním (Trellis Code, TC).

 Modulace s více nosnými
Modulace s více nosnými pod označením DMT (Discrete

Multitone Modulation) používá v  řadě dílčích kanálů

kvadraturní amplitudovou modulací. Princip je prak-

ticky shodný s modulační technikou OFDM používanou

v digitálním televizním vysílání DVB. MCM se výhodně

realizuje pomocí signálových procesorů a  pokročilých

metod digitálního zpracování signálů, protože by nebylo

efektivní provádět paralelně např. modulací QAM pomocí 

256 nosných.

Při demodulaci se využívá Fourierovy transformace, 

která dokáže převádět signál vyjádřený v  časové 

oblasti do  frekvenční a  při modulaci inverzní 

Fourierovy transformace, která naopak převádí vyjá-

dření ve frekvenční oblasti do časové.

Mějme např. modulaci s šestnácti nosnými (N=16). Přenášený NN

digitální tok nejprve rozdělíme na šestnáct dílčích toků pro 

jednotlivé nosné kmitočty. Při použití šestnáctistavové kvad-

raturní amplitudové modulace bude na každé nosné přená-

šena čtveřice bitů, takže jeden symbol DMT přenese 16 × 4 

= 64 bitů. Příslušný stav QAM se pro každou nosnou vyjádří 

komplexním číslem Si = I + jQ, kde I představuje úroveň sou-

fázové složky a Q úroveň kvadraturní složky. Jednotlivé hod-

noty Si seřazené podle stoupajícího pořadového čísla nosné

představují obraz modulovaného signálu DMT ve frekvenční 

oblasti. Princip realizace DMT je na obr. 6.

Obr. 6  Princip realizace DMT

Hodnoty Si jsou transformovány pomocí inverzní Fourierovy 

transformace, kterou standardně provádějí signálové pro-

cesory v  diskrétní formě – inverzní diskrétní Fourierova 

transformace (Inverse Discrete Fourier Transform, IDFT) 

– pomocí optimalizovaného algoritmu jako tzv. rychlou 

Fourierovu transformaci (Fast Fourier Transform, FFT). 

Tak se z N komplexních čísel získá 2∙N N vzorků reálného sig-N

nálu, který představuje superpozici šestnácti modulovaných 

nosných. Popsaný princip se  realizuje DMT modulátorem 

a  inverzně pracujícím demodulátorem. Blokové schéma 

modulátoru a demodulátoru DMT je na obr. 7.7
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V praktických aplikacích se ke sledu vzorků se přidává navíc

cyklická předpona (Cyclic Prefi x, CP) tak, že se poslední

vzorky z  bloku délky 2N zkopírují na  jeho začátek, čímž N

se vytvoří tzv. symbol DMT.

Cyklická předpona vytváří oddělovač mezi soused-

ními symboly, používá se k synchronizaci přijímače 

(nalezení začátku DMT symbolů) a snižuje vzájemné 

rušení mezi symboly.

Demonstrační program na adrese http://matlab.feld.cvut.

cz/view.php?cisloclanku=2007020001 ukazuje postup při

vytvoření DMT symbolu. Vstupem je náhodně vygenero-

vaná binární posloupnost, která je rozdělena na  skupiny 

bitů přenášených v  jednotlivých dílčích kanálech. Pro

názornost použito jen N = 16 dílčích kanálů. Ve  všechN

dílčích kanálech se provádí modulace m-QAM s počtem

stavů volitelným mezi 4 a 16. V praxi může být v každém

dílčím kanálu nastavena jiná hodnota m. Symboly přená-

šené v  jednotlivých dílčích kanálech znázorňuje skupina

konstelačních diagramů. Na závěr je uvedena sekvence 32

vzorků po IFT s přidanou cyklickou předponou o délce 5

vzorků.

 Metody korekce 
Ve výše uvedených demonstracích jsme předpokládali ide-

ální kanál bez zkreslení, kmitočtově nezávislý (tzv. plochý 

kanál). Při přenosu komunikačním kanálem působí však 

vedle rušení (šumu) zejména útlumové a  fázové zkres-

lení, které spočívá v  kolísání útlumu a  fáze v  závislosti

na kmitočtu.

V  konečném efektu se  útlumové a  fázové zkreslení 

kanálu projeví zvětšením mezisymbolového rušení. 

Sousední symboly se budou ovlivňovat tak, že bude 

docházet ke vzniku chyb při přenosu. 

Potlačení vlivu zkreslení vyžaduje buď snížit modulační

rychlost, zkrátit délku spoje nebo zařadit do přenosového

kanálu korektory útlumového a  fázového zkreslení. Tuto

korekci lze realizovat:

–  V  kmitočtové oblasti, kdy korigujeme kmitočtovou 

závislost útlumové a  fázové charakteristiky kanálu a  tím

nepřímo tvar signálu (Frequency Domain Equalizer, FEQ).

–  V časové oblasti, kdy přímo korigujeme časový prů-

běh signálu (Time Domain Equalizer, TEQ).

Kritériem pro korekci časového průběhu mohou být oka-

mžité hodnoty přijímaného signálu v  rozhodovacích oka-

mžicích při regeneraci digitálního signálu. Účelem korekce

v časové oblasti pak je minimalizovat rušení v rozhodova-

cích okamžicích mezi sousedními symboly.

Automatický korektor před vlastním přenosem vyšle 

testovací sekvenci, která je využita pro automatické nasta-

vení korektoru. Po  dobu následujícího přenosu vlastní 

zprávy se toto nastavení korektoru nezmění, takže případná 

změna přenosových parametrů kanálu v průběhu přenosu 

může ovlivnit kvalitu přenosu.

V případě použití adaptivního korektoru je informace 

pro nastavení korektoru průběžně odvozována přímo z při-

jímaného digitálního signálu. Korektor plynule vyrovnává 

případné změny parametrů kanálu v průběhu přenosu dat.

Obr. 8  Základní struktura korektoru s transverzálním fi ltrem

Základní struktura korektoru v  časové oblasti vychází 

z  principu transversálního fi ltru (viz obr. 8), což je digi-

tální fi ltr s  konečnou impulsní odezvou (Finite Impulse 

Response, FIR). Obsahuje zpožďovací členy D se  zpož-

Obr. 7  Blokové schéma modulátoru a demodulátoru DMT
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děním o  velikosti jednotkového intervalu T, na  jejichžTT

výstupech jsou odbočky, ve kterých jsou zpožděné signály 

x(t – kT) násobeny koefi cienty ck. Výstup korektoru pak 

tvoří součet zpožděných signálů ze všech odboček.

Obr. 9  Nezkreslený a zkreslený signálový prvek

Ukážeme si  princip korekce na  osamělém signálovém 

prvku. Na obr. 9 je naznačen jednak nezkreslený signálový 9

prvek (bez rušení), jednak přijímaný zkreslený signálový 

prvek x(t) se  silnou interferencí. x0 označuje hlavní hod-

notu, xi interferující hodnoty. Cílem korekce je minimali-

zovat rušivé hodnoty.
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 Od histórie do súčasnosti
Optické káble ako prenosové médium pre prenos informá-

cií sa v slovenských podmienkach prvý krát začali používať 

v roku 1992. V tomto období bola do prevádzky odovzdaná

prvá optická trasa. Potom nasledovalo rozširovanie siete,

ktorou sa rozrastala optická infraštruktúra. V  počiatkoch

boli optické káble budované a použité iba pre prenos signá-

lov medzi veľkými (myslené veľkosťou prevádzky) uzlami

siete a ako medzinárodné prepojenia do zahraničných sietí.

Išlo o  uzly transportnej siete. Po  liberalizácií telekomuni-

kačného trhu a vzniku iných alternatívnych operátorov boli

používané aj na  vzájomné prepojenia medzi operátormi

a to v domácom aj zahraničnom meradle.

Po  vybudovaní kostrovej (backbone) siete pomocou

optických káblov bolo možné smerovať prevádzku tak,

aby bola rozdelená do viacerých smerov z dôvodu jej bez-

pečnosti. Najčastejšie bola používaná technológia SDH

(Synchronous Digital Hierarchy), ktorá umožňovala rôzne

druhy ochrany vo vzťahu k  logickej alebo fyzickej štruk-

túre (konfi gurácií) prevádzky s  vysokou spoľahlivosťou.

Neskôr sa k  SDH pridali ďalšie prenosové systémy ktoré

viacnásobne využívali kapacitu vlákien DWDM (Dense

Wavelength-Division Multiplexing) a  CWDM (Coarse

Wavelength-Division Multiplexing).

Postupne sa do siete pripájali optickými káblami veľkýí

zákazníci, ktorí generovali dostatočne veľkú prevádzku.

Zväčša išlo o  veľké nadnárodné spoločnosti s  potrebou

úzkej komunikácie so svetom. Neskôr sa k nim pridali vše-

obecné požiadavky trhu na zvyšovanie prenosovej rýchlosti

nielen pre veľké spoločnosti ale aj pre bežných zákazníkov.

Tento trend postupne vytváral spolu s  rozvojom nových

technológii predpoklad pre budovanie optických káblov 

a vlákien bližšie k zákazníkom. Výsledkom bola, a to nielen

na Slovensku ale celosvetovo, snaha ST a.s. posúvať vlákno

bližšie a bližšie k zákazníkom. Táto požiadavka vytváraloa

predpoklady pre výstavbu optických prístupových sietí

najmä spôsobom FTTN (Fibre To Th e Node), FTTC (Fibre

To Th e Curb) a alebo FTTP (Fibre To Th e Premises).

V  roku 2007 spoločnosť Slovak Telekom, a.s. postavila

sieť FTTH (Fibre To Th e Home) ako pilotný projekt na plat-

forme technológie GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Išlo teda o test technickej, technologickej a procesnej stránky 

spôsobilosti a pripravenosti na tento spôsob výstavby optickej

prístupovej siete. Tento projekt bola veľkým míľnikom a zme-

nou v plánovaní, výstavbe a prevádzke prístupovej siete. Išlo

o úplne iný technologický postup pri zriaďovaní optického prí-

stupu a služieb, ktorý si vyžadoval iné vedomosti a zručnosti

väčšieho počtu zamestnancov. Procesne a  organizačne išlo

o úplne iný pohľad na množstvo detailov, ktoré bolo potrebné

vyriešiť. Išlo taktiež o  snahu zjednodušiť a  automatizovať 

postupy s cieľom minimalizovať interné a externé náklady pri

výstavbe, zriaďovaní a prevádzkovaní siete. Túto zmenu možno

prirovnať k revolúcii a to nielen v technologickej oblasti ale aj

o zmenu v myslení. Cieľom bolo priniesť na trh novú kvalitu.

Výsledkom pozitívne ukončeného pilotného projektu 

bolo doladenie celej koncepcie, dizajnu, defi novania detail-

nejších pravidiel a kritérií. Následne bolo rozhodnuté o ďal-

šom rozvoji sietí FTTH v  desiatich najväčších mestách. 

Nasledujúce roky 2008/2009 sa vyznačovali dramatickým 

rozvojom optických prístupových sietí. Postupne sa FTTH 

siete budovali aj v ďalších mestách Slovenska.

Aktuálne údaje pokrytia FTTH sieťou (myslené také 

lokality kde okamžite vieme zriaďovať služby na  optic-

kom vlákne) je cca 300 tisíc domácností z celkového počtu 

1 760 000 domácností v SR. 

 Tvorba dizajnu FTTH siete
Pre sieť FTTH nebola tvorba dizajnu v roku 2006/2007 tak 

jednoduchá ako by sa dalo nazdávať. Jednoduché bolo iba 

to, že sme boli na „zelenej lúke“ tj. nebolo potrebné zohľad-

ňovať žiadnu históriu (kompatibilitu) do vtedy budovanej 

siete. Komplikovaný bol najmä výber technicky vhodných 

a  súčasne cenovo dostupných materiálov pre takúto sieť. 

Ďalším problémom bol výber vhodnej inštalačnej metódy 

a výber aktívnych technologických komponentov.

Defi nované podmienky pre dizajn siete boli špecifi ko-

vané pre externé a interné prostredie zvažujúc riziká, príle-

žitosti, silné a slabé stránky v nasledovnom rozsahu:

– legislatívne a právne,

– obligačné defi nované v licenčných podmienkach,

– stratégia fi rmy,

– technicko-ekonomické,

– iné (nepísané pravidlá, zvyklosti, praktiky, ...).

Z  technicko-ekonomických podmienok boli ďalej 

požadované:

–  fl exibilita siete (zmeny smerovania vlákien v každom 

bode prístupovej siete bez potreby výkopových prác,

ďalšie rozširovanie siete, ...),

–  univerzálnosť siete (samotná sieť nebude prekážkou

pre zmenu/úpravu/modifi kácie aktívnej technológie,

rozvojové trendy, vhodná pre všetky skupiny/seg-

menty zákazníkov, ...),

–  dostupnosť siete (všetky sieťové prvky musia byť 

dostupné bez obmedzenia kedykoľvek, ...),

–  jednoduchá inštalácia (použitie čo možno najjedno-

duchších materiálov, nástrojov a technicky, ...),

–  jednoduchá prevádzka a údržba siete (minimalizova-

nie údržbových a preventívnych prác, rýchla a jedno-

duchá oprava porúch, ...),

–  čo možno najnižšia cena siete (zvažovaný celý životný 

cyklus vcelku).

Takto postavené podmienky sú však v mnohých prípadoch 

vo vzájomnom rozpore. Napríklad požiadavka na jednodu-

chú inštaláciu a prevádzku je často v rozpore s požiadavkou 

na  nízku cenu. Bolo nutné hľadať kompromisné riešenia 

zohľadňujúce plusy a mínusy jednotlivých technicko-eko-

nomických prípadov. Pre dokončenie analýz bolo potrebné 

odpovedať na celý rad ďalších otázok ako napríklad:

Optické prístupové siete v Slovak Telekom, a.s.
Článok sa zaoberá historickým vývojom nasadzovania optických transportných a  prístupových sietí v  podmienkach Slovak 

Telekom, a. s. Rozoberá všeobecný prístup k tvorbe dizajnu optických prístupových sietí vo vzťahu k technologickým a  fi nančným 

nárokom. Upozorňuje na niektoré prevádzkové skúsenosti získané z niekoľko ročného prevádzkovania FTTH siete.



18
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

p
e

v
n

é
 s

ít
ě –  Ako bude organizovaná prevádzka a údržba? (externé 

alebo interné zdroje alebo obe formy, ...)

–  Ako budú lokalizované, identifi kované a odstra-

ňované poruchy v sieti? (manažment technológie, 

externý monitoring siete, ...)

–  Ako bude organizované zriade-

nie sieťového pripojenia a služby? 

(externé alebo interné zdroje alebo obe formy, ...)

–  Aký čas pre zriadenie služby je akceptovateľný zákaz-

níkom? (ihneď, 24 hodín,2 dni, ...)

–  Aká konkurencia pôsobí na telekomunikačnom trhu?

(konkurencia, substitučné produkty, ...)

–  Aký čas na opravu poruchy je akceptovateľný zákazní-

kom? (žiadny, 24 hodín,2 dni, ...)

–  Aké sú fi nančné obmedzenia? atď.

Po zodpovedaní všetkých otázok a ich prienik s defi nova-

nými podmienkami ukázal, ktoré z uvažovaných riešení sú

možné. Potom nasledovala fáza alternatívnych technických

riešení a  ich posudzovanie z  pohľadu nákladov v  rámci

celého životného cyklu. Pre optickú prístupovú sieť boli

uvažované nasledovné alternatívy v  rozsahu FTTB (Fibre 

To Th e Building) a FTTH riešenia (obr. 1)

Optická prístupová sieť FTTx

P2P P2MP

1-stupňové

splitrovanie

2-stupňové

splitrovanie

2n-stupňové

splitrovanie

Obr. 1  Rešenia optickéj prístupovej siete FTTx

P2P je sieť riešená ako bod-bod a  P2MP je sieť riešenia 

ako bod-multibod. Po  zvážení všetkých hore uvedených 

kritérií a po ukončení pilotného projektu bolo ako defi ni-

tívne najlepšie (preferované) riešenie vybraté FTTH, P2MP 

s jednostupňovým splitrovaním s deliacim pomerom 1:64. 

Dvojstupňové splitrovanie je prípustné iba v  niektorých 

špecifi ckých prípadoch. Výsledný dizajn je na obr. 2, kde:

Centrál Offi  ce je uzol s umiestneným OLT;

OLT je optické linkové ukončenie (Optical Line Terminantion); 

ODF je optický rozvádzač (Optical Distribution Frame); 

PODB je Pasívny Optický Distribučný Bod; 

ChPODB sú Chodbové PODB.

Objekty PODB sú väčšinou riešené ako vonkajšie kabinety 

(street cabinet) v ktorých sú umiestnené splitre.

 Cenová optimalizácia
Prvotné optimalizovanie nákladov bolo urobené už vo fáze

dizajnu. V  ďalších fázach bolo je nutné tieto celkové náklady 

rozumne a  zmysluplne rozdeliť na  jednotlivé etapy výstavby.

Toto rozdelenie bolo urobené vo vzťahu k etapám výstavby, kedy 

sú ukončené také časti stavby, ktoré sú samostatne funkčnými

celkami a je ich možné odovzdať do prevádzky. Preto bola celá

realizácia FTTH stavieb rozdelená na tri samostatné časti:

– vonkajšia časť siete  (zahŕňa výstavbu ODF, komplet-

nej časti PE multirúr a rúr až do jednotlivých zákaz-

níckych stavebných objektov, PODB, inštalácie optic-

kých minikáblov a ich ukončenie na ODF a v PODB,

osadenie splitra v PODB a výsledné merania pre 

overenie kvality stavby),

– vnútorná časť siete  (zahŕňa inštaláciu vnútorných PE

μtrubičiek, ChPODB a inštaláciu vlákien od PODB 

do ChPODB),

–  zriadenie sieťového prístupu zákazníkovi (zahŕňa 

pripojenie vlákien od príslušného ChPODB v mieste 

PODB na voľný port splitra, inštalácia vlákna

od ChPODB do bytu zákazníka a jeho ukončenie 

na oboch stranách).

Výhoda takéhoto rozdelenia je nasledovná. 

Vonkajšia sieť sa buduje pre pokrytie službami vo väčšej ť

lokalite kde sa môžu nachádzať zákazníci patriaci do rôz-

nych segmentov a teda s rôznymi požiadavkami. 

Vnútorná časť siete sa vybuduje tam, kde je vysoký zákaz-

nícky potenciál alebo v  danej lokalite už existujú reálne 

požiadavky pre poskytovanie služieb.

Zriadenie sieťového prístupu zákazníkovi sa realizuje 

až  na  základe záväznej objednávky. Takéto rozvrhnutie 

výstavby šetrí celkové vynaložené náklady ich rozložením 

v čase tak, že niektoré fázy (vnútorná časť a zriadenie) sú 

realizované až vtedy, keď sa bezprostredne začnú využívať.

Negatívnym vplyvom takého prístupu je dlhšia doba 

zriadenia prvých zákazníkov. Ak sú však všetky dôvody 

Obr. 2  Výsledný dizajn optickej prístupovej siete FTTx
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zriadenia služby spravidla nie je prekážkou. Takto získaná

fi nančná úspora nie je zanedbateľná v  porovnaní s  inými

uvažovanými riešeniami. Celkové percentuálne rozdelenie

nákladov je potom na obr. 3.

Ďalšiu optimalizáciu nákladov je možné zabezpečiť 

vhodnou fi lozofi ou dimenzovania jednotlivých sieťo-

vých prvkov. Toto je nutné uvažovať už vo fáze dizajnu

siete v  kontexte zložitosti rozširovania takto vybudovanej

infraštruktúry vo vzťahu k  technickej zložitosti, potreb-

nému realizačnému času a ďalším fi nančným nákladom.

46 %
34 %

20 %

 Vonkajšia časť

 Vnútorná časť

 Zriadenie siete

Obr. 3  Celkové percentuálne rozdelenie nákladov

 Skúsenosti z prevádzky
V  novobudovanej sieti FTTH sú použité kombinované

materiály, ktoré pri predchádzajúcich riešeniach neboli

použité. Pri návrhu sa vychádzalo z existujúcich skúsenos-

tií a všetky nové materiály boli testované na predpokladané

problémy. Vo svete v tom čase bolo málo podobných pro-

jektov a nebolo kde získať skúsenosti. Napriek opatrnosti sa

v praxi vyskytli problémy s multirúrami a mikrotrubičkami.

Multirúry

Popis problému: tvarová jednotnosť (kruhový prierez) tru-

bičiek v multirúre nie je zachovaná.

Efekt: ak je deformácia kruhového priemeru veľká dochá-

dza k podstatnému zníženiu zafukovanej vzdialenosti mini-

kábla čo má negatívny vplyv na čas a náklady inštalácie.

Príčina: hlavnou príčinou deformácie je nevhodná kon-

štrukcia (samotný dizajn) multirúry a  priemer trubičiek 

v nej uložených. Ak je uloženie trubičiek v multirúre tesné

(sila pôsobenia obalu je vyššia ako mechanická odolnosť 

zväzku trubičiek) pri manipulácií s  multirúrou dochádza

ich vzájomným pôsobeným k deformácií (ovalite).

Výsledok: Vhodné multirúry by mali byť konštrukčne pri-

spôsobené tak, aby:

–  boli jednotlivé trubičky uložené v jej profi le relatívne 

voľne a súčasne,

–  bola celá multirúra dostatočne pevná a odolná 

na nežiaduce zvlnenia vznikajúce pri pokládke

multirúry.

Keďže obe podmienky sú vo vzájomnom rozpore a  iné

riešenia spĺňajúce obe podmienky sú fi nančne náročné je

potrebné nájsť kompromisné riešenie a určiť pravidlá správ-

nej pokládky (inštalácie).

Mikrotrubičky

Popis problému: dilatácia mikrotrubičiek pri pôsobení

vonkajších vplyvov.

Efekt: dilatácia PE mikrotrubičiek spôsobuje vysúvanie 

vlákien/kábla vo vonkajších kabinetoch. V  princípe platí, 

že  čím je trubička menšieho priemeru tým dilatuje viac. 

Najmenší vonkajší priemer trubičky používaný vo vonkaj-

ších kabinetoch je 3 mm. Tento priemer dilatuje v rozme-

dzí teplôt –20 °C až +20 °C na dĺžke 1 m o 1 cm. Tento jav 

môže spôsobovať prevádzkové problémy.

Príčina: príčinu tohto javu nie je možné ovplyvniť je to 

vlastnosť samotného materiálu. Je ale možné dilatáciu 

obmedziť správnymi inštalačnými postupmi ktoré pôsobia 

proti vzniku tohto javu. Dilatácia vznikne iba tam, kde nie 

je mikrotrubička alebo celá multirúra:

–  uložená v zemi (napr. mostné teleso, káblovod, ...) 

a súčasne,

–  teplota okolia sa pohybuje minimálne v rozsahu 

0 °C až –25 °C (mimo tohto rozsahu k ďalšej dilatácií 

už nedochádza).

Výsledok: Pri plánovaní stavieb v danej lokalite je nutné 

zvažovať tieto efekty. Pre eliminovanie tohto javu je 

vhodné fi xovať kábel/vlákna k  mikrotrubičke vhodným 

spôsobom (napr. vodo-blokujúcou alebo plyno-blokujú-

cou spojkou).

 Záver
V  zahraničí publikované materiály o  sieťach FTTH 

(napríklad FTTH Konferencia 2010 v  Lisabone) pou-

kazujú na  množstvo pozitívnych faktorov pre rozvoj 

týchto sietí. Vo veľkej miere ide o  štúdie spracované 

konzultačnou a výskumnou firmu IDATE (http://www.

idate.org/en/Home/), v  ktorých sú spomínané nasle-

dovné výhody.

Pre rast ekonomiky krajiny.

–  výstavba FTTH sietí vytvára pracovné príležitosti

–  nové služby vytvárajú predpoklad pre rast HDP

(Hrubého Domáceho Produktu), nielen v oblasti 

informačných a telekomunikačných technológií ale aj

v oblasti zábavného priemyslu apod.

Pre tvorbu obchodných príležitostí a konkurencie.

–  Operátor: zvyšovanie zisku, znižovanie prevádzko-

vých nákladov.

–  Obchod: nové spôsoby práce, redukcia cestovania

a prenájmu kancelárskych priestorov, lepši časový 

manažment, väčšia fl exibilita a inovatívnosť, vyššia

konkurencieschopnosť.

–  Región/Samospráva: udržanie a zvyšovanie atraktív-

nosti regiónu pre rozvoj obchodu a nových investícií, 

ponuka cenovo efektívnych služieb, zvyšovanie miest-

nej (lokálnej) konkurencieschopnosti.

Verím, že  spomenuté znalosti v  tomto článku prispejú 

a pomôžu iným pri úvahách pre riešenie optickej prístupo-

vej siete metódou FTTH.

Ing. Ladislav Peťko 

expert v oblasti transportných

a prístupových optických sietí

Slovak Telekom a.s.
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Měření a údržba sdělovacích kabelů XLI 
Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se měli možnost opět sejít díky po-

bočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 10. a 11. května 2010 na pravidelném se-

mináři, k jehož pořádání bylo opět využito přívětivých prostorů českobudějovického hotelu Gomel. 

Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát.

Seminář zahájil jako vždy zcela pracovně předseda pořáda-

jící pobočky České elektrotechnické společnosti v  Táboře

Ing. Josef Hron.

 Den první – pondělí 10. května 2010
Ing.  Anton Kuchár, CSc. z APKT a  Jaroslav Hrstka 

ze  Sdělovací techniky připravili úvodní příspěvek semi-y

náře o FTTx v  Česku – kde jsme a  jak dál. V  příspěvku

byl zhodnocen dosavadní vývoj a stávající situace výstavby 

optických přístupových sítí v ČR typu v architektuře obecně

FTTx. Autoři srovnali postup a dosažené výsledky operá-

torů telekomunikačních sítí s  provozovateli televizních

kabelových rozvodů. Dosažený stav v  ČR byl porovnán

se  stavem přechodu přístupových sítí v  Evropě k  optice.

Byl učiněn pokus stanovit prognózu vývoje tohoto procesu

v následujících letech v ČR v souvislosti s přijetím revidova-

ného legislativního rámce pro telekomunikace v rámci EU

a  jeho očekávaným přenosem do  novelizovaného Zákona

o  elektronických komunikacích a  současně s  pracemi

na probíhající přípravě strategického vládního dokumentu

„Digitální Česko“. Příspěvek uvádí výčet všech provozova-

telů, odpovídající a podrobné statistiky včetně mapy pokry-

tých lokalit.

Pan Manfred Kramer z německé fi rmy Lancier Cable

GmbH hovořil o  Zafukování mikrotrubiček a mikroka-

belů. Představil aktuální nabídku své fi rmy, po  více než

jedno století nabízející v příslušné kvalitě komplexní řešení

vždy na výši doby a potřeb zákazníků.

Ing.  Miroslav Švrček ak ing.  Martin Hájek uvedli

Užitečné funkce měřicích přístrojů – od  přístupových

po metropolitní sítě. Jednalo se o obsáhlý přehled nabídky 

měřicích přístrojů převážně původu Exfo, který je dosaži-

telný ve velice obsáhlém souboru.

Ing.  Ivo David ze  společnosti Telefónica O2 přednesl 

důležitý příspěvek nazvaný Vlivy doby na  optické kabe-

lové měření u O2. Prováděná měření se v podstatě nezmě-

nila po  více než uplynulých 15 let. Takže v  současnosti

dozrál čas na  jejich aktualizace z  řady důvodů: Přechod

na vlákno podle doporučení ITU-T G.957, nasazování stále

rychlejších přenosových systémů, zvyšování podílu přístu-

pových sítí, nové měřicí přístroje, deformace znalostí vli-

vem postupné ztráty paměti techniků za současné vzájemně

se rozcházející se rutiny jednotlivců, změny všech norem,

stálý tlak na vyšší produktivitu práce a v neposlední řadě

i dopady krize. Byly-li základy metodiky měření položeny 

v letech 1992–93 a měření PMD je z roku 1996, pak důvody 

pro obnovu a sjednocení měřicích metod na novém základě

jsou víc než pádné. Předpokládáme, že budeme s to v někte-

rém z dalších čísel seznámit naše čtenáře s těmito záměry 

podrobněji.

Pravidelný účastník semináře Ing. Pavel Pospíchal z jih-

lavského Optokonu představil vedle průřezu výrobního

programu fi rmu podrobněji měřiče optického výkonu

v  sítích s  „Expanded Beam“ 

konektory.

Ing.  Jan Brouček, CSc.

a Ing. Pavel Kosour ze společ-

nosti Profi ber představili možnosti řešení adaptace optic-

kých sítí pro vyšší přenosové rychlosti, tedy 40/100 Gbit/s 

a zejména jejich této skutečnosti nezbytný audit.

Pan Kurt Galantha představil programa Teleplant. 

Strategie pro zajištění kvality především pro sítě PON. Jedná 

se o měření a analyzování optických parametrů v pasivních 

optických sítích (PON) v průběhu jednotlivých fází výstavby:

– instalace,

– uvedení do provozu,

– údržba a hledání poruch.

Zásada správného zacházení se sítěmi je vyjádřena výstiž-

nou zkratkou z  němčiny ISIS, tj. Inspizieren (prohlídka) 

– Säubern (čistění) – Inspizieren (prohlídka) – Stecken 

(propojení). V nabídce je kompletní řada potřebných měři-

cích přístrojů ShinewayTech, které jsou použitelné ve všech 

nepominutelných bodech architektur FTTH i PON včetně 

přežívajících metalických úseků.

Tradiční téma seminářů, které po desetiletí tvořilo nedíl-

nou součást programu, totiž problematiku a stav normali-

zace, představil nový představitel ÚNMZ, tedy Úřadu pro

technickou normalizaci, metrologii a  státní zkušebnictví, 

Ing.  Jan Křivka z  oddělení elektrotechniky v  přednášce 

Řešení a  přehled normalizačních úkolů v  oblasti vlák-

nové optiky, doprovozené obsáhlým textovým dopro-

vodem v  CD sborníku. Přednáška se  věnuje historii nor-

malizace, nastiňuje mechanismus normalizační činnosti 

a  potom se  obsáhle věnuje stávajícímu stavu i  výhledům 

normalizační činnosti v oblasti optiky.

Oldřich Titz, MICOS Prostějov: Představil nabídku

komplexních řešení přístupových sítí se zvláštním zřetelem 

na  využití nadzemních optických sítí. Výhody závěsných 

technologií zahrnují:

– možnosti rychlého řešení FTTx pro vesnice a městečka,

– velmi levnou instalaci,

– rychlé a snadné odstraňování poruch.

Patrick Stibor z OFS se zabýval Vlivem vložného útlumu 

optického kabelu na systémovou rezervu v přístupových 

optických sítích. V  příspěvku byly uvedeny podrobnosti 

z  pohledu konfrontace řešení přístupových sítí v  archi-

tektuře P2P a PON, tedy sítí bod – bod a bod – mnoho-

bod s respektováním složitějšího návrhu a dražšího řešení 

včetně vyšší energetické náročnosti v  centrálním bodě 

první z nich a obtížnějšímu řešení z hlediska výkonových 

ztrát útlumem četných optických rozbočovačů, tedy splitrů 

v druhém případě.

Pavel Dubský doplnil některými ve sborníku nezveřej-ý

něnými postřehy s názvem Střípky z dílny OFA.

Závěrečné dvě přednášky prvního dne byly věnovány 

svařování. Nejprve Ing.  Pavel Kosour z  Profi ber doplnil
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informace z  nabídky fi rmy představením možností stá-

vajících svářeček pod výmluvným názvem – Co vydrží 

a  dokáže nová generace optických svářeček. Jednalo 

se o tři typy aktuálních svářeček z nabídky Fitel.

Pan Vilém Antonů z fi rmy Optovit v obsáhlejší prezen-

taci pohovořil o současném stavu nabídky svářeček optic-y

kých vláken dalšího významného výrobce Sumitomo, 

jehož je na  našem trhu již od  roku 1998 v  rámci svého

obchodního i výrobního programu výhradním zástupcem.

Zaměřil se nejprve na inovovaný typ T-25e a potom pod-

statně podrobněji na současný špičkový typ T-39.

 Den druhý – úterý 11. května 2010
Jednání druhého dne zahájil Ing.  Václav Křepelka,

Ph.D.  průřezovou informací z  loňského 48. kongresu

FITCE v Praze, s jehož obsahem potažmo vybranými pří-

spěvky byli čtenáři Telekomunikací již seznámeni.

Za  společnost SITEL, spol. s  r.o. přednesl Ing.  Pavel

Černý aktuální pohled na ý problematiku výstavby sítí při-

pravený s  technickým ředitelem fi rmy doc. Ing. Milošem

Schlitterem, CSc. Příspěvek obrážel současný stav, kdy 

podmínky výstavby sítí jsou ovlivňovány dostupností sku-

tečného technického řešení, stavem pasivní části sítě, sni-

žováním cen optických vláken. Dále řešení výstavby ovliv-

ňuje vývoj vláken pro snadnější instalaci, což představují

vlákna podle doporučení ITU-T G.657 A a G.657 B, speci-

ální kabely a další produkty pro vnitřní instalace. Příznivě

působí snižování cen rozváděčů a propojovacích bodů pro

přípojná místa. Pro aktivní část sítě lze počítat s  cenovou

s cenovou dostupností aktivních prvků pro zákaznické pou-

žití (masivní nasazení ve světě P2P, PON. Rovněž je nutno

počítat s  vývojem a  dostupností nových technologií pro

další rozvoj jako např. WDM PON, páteřní systémy atd.

Co brzdí a  co podporuje výstavbu sítí FTTH: Ne vždy 

vypočitatelné je chování investorů se  změnami jejich

záměrů. Vážným problémem bývá nesouhlas majitelů

dotčených pozemků či nemovitostí, změny použitých

technologií a  vyčíslit by šlo mnoho dalších. Samostatnou

kapitolou je fi nancování. Kdo investuje do  optických pří-

stupových sítí FTTH? Velcí hráči, tedy telekomunikační

operátoři zatím v  ČR velmi opatrně. Provozovatelé kabe-

lových televizí zatím nemají důvod ve  stávajících oblas-

tech poskytování služeb k  nějakým rozsáhlejším krokům.

Malí místní poskytovatelé přístupu k internetu mohou být

postupně přes svoji kapitálovou slabost těmi prvními v nové

výstavbě. Developerské projekty (v  době krize se  šetří)

jsou zatím utlumeny. Postupně začínají investovat silnější

fi nanční skupiny.

Společenské a  právní podmínky se  různí stát od  státu.

V  některých zemích EU je výstavba sítí FTTH prioritou

za podpory státu. Například Portugalsko plánuje 1 milion

přípojek FTTH. Slibuje si  od  toho zvýšení a  zjednodu-

šení přístupu k informacím (vzdělání, osvěta, kultura) pro

široké obyvatelstvo. Očekává se  od  toho snížení nákladů

na  zaměstnávání s  možností práce z  domova, zlepšení

možností hledání zaměstnání, zdravotní dohled na  dálku

či zvýšení bezpečnosti. Autor se  zúčastnil mezinárodní

konference právě v Lisabonu a příspěvek je doplněn záběry 

technických – na  naše poměry poněkud bizarních řešení 

závěsnými kabely v samotném městě. 

Pan Ing.  Svatopluk Fröhlich ředitel S  COM s.r.o.

seznámil přítomné se  Specifi ky výstavby optických sítí

v Praze. Firma se specializuje na dodávky telekomunikační 

infrastruktury „na  klíč“ a  to jmenovitě současných optic-

kých sítí. Liniové stavby v historickém prostředí přinášejí 

řadu kontroverzních problémů. Jsou provázeny poptávkou 

po  nových technologiích za  současného tlaku na  zacho-

vání prostředí, zejména v  centru města. Protichůdné jsou 

požadavky stran: Investor chce dosáhnout co nejnižší cenu 

v nejkratším termínu. Naopak správce dotčené infrastruk-

tury požaduje nezasahovat do stávajícího prostředí; pokud 

ano, tak po  skončení uvést vše do  lepšího stavu než před 

stavbou. Sen o  nízké ceně ovlivňují investor, projektant 

a  konkurenční prostředí. Skutečností potom je, že  cena 

roste podle lokality. Vliv na to mají stávající sítě, frekvence 

provozu, povrchy, hloubka uložení. Situaci komplikují úřed-

níci, dotčené subjekty sami o  sobě a  podmínky povolení. 

Čas přitom běží. Navíc může dojít ke  střetu s politickými 

nebo společenskými akcemi. Četné jsou problémy zjišťo-

vané v průběhu akce: Neznámé sítě od zakopaného zbytku 

vn kabelu až po černé stavby, kořeny stromů nebo archeo-

logické památky. Komplikací je rovněž pozornost orgánů, 

dbajících svých zájmů. Zaměření nemusí být spolehlivé, 

když ve skutečnosti je všechno jinak. Zde je namístě znát 

a citovat ze stavebního zákona, jmenovitě § 161 Vlastníci 

technické infrastruktury: Užitečné bude uvést podrobnou 

citaci:

(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní 

evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, 

a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter tech-

nické infrastruktury, i  výškové umístění. Na  žádost pořizo-

vatele územně analytických podkladů, územně plánovací 

dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního 

plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím 

zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve  lhůtě 

do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany 

a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení 

stavby.

(2) Na výzvu orgánu územního plánování a  stavebního

úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez 

průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů 

podle tohoto zákona.

Vlastní provádění prací vyžaduje koordinovat spolupra-

cující subjekty. Nelze zanedbat zajištění provozu stavby: což 

představuje mj. zábrany, mobilní WC, odvoz vykopaného 

materiálu, potažmo náhradu jiným materiálem, refl exní 

vesty i  stojící montážní vozidla. A  v  neposlední řadě je 

nutno počítat s vysokým podílem ručních prací, mechani-

zaci lze užít jen výjimečně. S výjimkou protlaků a podvrtů. 

V prezentaci lze na CD nalézt i úplný přehled kontaktních 

míst a  osob pro jednotlivé městské části hlavního města 

Prahy pro vyřizování těchto povolení.

Další z přítomných zástupců fi rmy Lancier, pan Torsten 

Angehauser, hovořil o  problému průniku vody do  spo-

jek optických kabelů. Optická vlákna jsou jen zdánlivě 

odolná proti vodě. Jsou-li optická vlákna po delší čas vysta-
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vena působení vody, difundují molekuly vodíku do  vlá-

ken. Odtud dochází k náhlému vzrůst útlumu a následně

výpadku spojení. I  chemická koroze hliníkových držáků

svárů poškozuje vlákna! Včasné zjištění vniknutí vody je

umožněno pomocí Aquasenzoru manuálním měřením

s  ručním OTDR nebo automaticky s  monitorovacím sys-

témem LANCIER. Lancier nabízí kompletní monitorovací

systém s  programovým vybavení UMS Soft ware, který 

umožňuje vizualizaci UMS informace na  UMS Client

se  standardním prohlížečem (např. Microsoft  Internet

Explorer, Netscape atd.).

Pan Milan Kotačka z  MICOSu Prostějov předsta-

vil Dálkově ovládaný optický přepínač AFM, který je 

klíčovou součástí technologie LOC firmy FiberZone

Network. Nabízí vysokou flexibilitu, spolehlivost, dál-

kový management a  automatizaci procesu propojování

optických vláken. Jedná se  o  velice atraktivní a  rychle

rostoucí trh, roční nárůst představuje jednu miliardu

USD. Zpočátku se dodávky zaměřily na největší klienty.

První instalace proběhly u Brazil Telecom a IBM. V sou-

časnosti je firma přítomna na trhu v USA, EU, Japonsku,

Indii i  obecně v  Asii. Jedná se  o  produkt prvotřídní

kvality s certifikací NEBS/CE/FCC. Je odolný se zabez-

pečením dat. Jde o  americkou společnost s  globální

působností, přičemž výzkum a  vývoj probíhá v  Izraeli.

V  souladu se  stávajícími trendy toto řešení zajišťuje

posun administrace a  managementu z  oblasti „síťové

infrastruktury“ do  oblasti „dodání služby“. Významně

narůstá počet velkých a  vzájemně propojených sítí

s  dálkovým managementem zařízení v  různých lokali-

tách. Zajišťuje provoz síťových aplikací s jednovidovými

i mnohovidovými vlákny. Zvyšuje kvalitu managementu

pro udržení technických parametrů optických sítí a sni-

žuje rizika výpadků a omezení provozu. FiberZone AFM

reaguje na  potřeby trhu. Je s  to automatizovat části sítí

spravované manuálně. Objem trhu zahrnuje ročně:

–  řízení datových center velkých fi rem představuje 350

miliónu USD,

– dislokované lokality s kolokací 150 miliónů USD,

–  automatické přepojení provozu (AFR) 200 miliónů

USD,

–  FTTx-PON (CO a MDU) 400 miliónů USD.

Lze očekávat další růst potřeby pro automatizovaný mana-

gement prostřednictvím AFM v FTTH sítích. AFM umožní

řešit to, co doposud řešeno nebylo. Počínajíc skuteč-

ností, že  fyzická vrstva sítí s  optickými vlákny není fl exi-

bilní a  nelze ji dálkově ovládat. Chybné zajištění provozu 

sítě (provisioning) a delší výpadky služby mohou ovlivnit 

optické signály desítek vlnových délek, stovky virtuálních 

sítí a  tisíce zákazníků. Rostoucí sítě vyžadují automati-

zaci. Výsledkem je snížení výpadků a  omezení provozu 

za současného zvýšení kvality služeb. Lze aplikovat dohody 

o úrovni služeb SLA.

Prakticky všechny přednášky v  podobě fi remních pre-

zentací byly doprovozeny přítomností vlastního stánku 

na  výstavce zabírající celé přísálí, fi rma Lancier svoji 

výstavní prezentaci uspořádala v  součinnosti se  zdejší 

zastupující fi rmou TACOM Ing. Jaroslava Pimpera v samo-

statném salonku.

Jako každým rokem lze zdůraznit, že právě díky účasti 

těchto fi rem se  stále vložné akce drží na  skutečně nízké 

úrovni ve  srovnání s  řadou obdobných akcí a  proto tedy 

by neměla i z tohoto důvodu stát stranou pozornosti všech 

vedoucích a manažerů v oboru. Je tedy ve vlastním zájmu 

jak podniků vysílajících své odborníky, tak i vystavujících 

fi rem aktivní přítomností přispět k nezbytné fi nanční rov-

nováze pořádající pobočky. Za tuto cenu inspirovat a vzdě-

lávat své specialisty je opravdu přínosné, což dokazuje stálý 

zájem účastníků řady i malých fi rem. Letošní akce se zúčast-

nilo 152 účastníků, z toho 39 ze společnosti Telefónica O2. 

Na elektronickém CD pořadatelé přiložili seznam všech 

přednášek publikovaných ve  sbornících od  roku 1969. 

Projít si  těchto čtyřicet ročníků stojí přinejmenším za  to, 

abychom si uvědomili, kam za ta léta původně čistokrevné 

telekomunikace směrovaly a kde se v dnešní podobě infor-

mačních a  komunikačních technologií nacházejí. A  tak 

zásadní proměny přenosových médií jako páteře těchto 

změn toto jenom dokladují.

Závěrem je nutno opět poděkovat zkušeným a stále zapá-

leným pořadatelům, kteří nepolevují v úsilí uspořádat tento 

tradiční a velmi oblíbený seminář i přes ukončení své celo-

životní pracovní aktivity. Pravidelné setkávání odborníků 

v kabelařině jako vždy i  letos bylo velmi inspirativní a  lze ě

se jen těšit na, jak bylo pořadateli přislíbeno, další ročník.

Na  adrese Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 

2231, 390 03 Tábor, josef.hron@iex.cz, je možno objednat 

z několika zbylých sborníků v CD podobě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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 Mobilní širokopásmové přenosy
Od počátků v  roce 1991, kdy bylo GSM zaváděna v každé

zemi na  zeměkouli (v  ČR až  v  roce 1996), úhrnný počet

uživatelů GSM přesáhl 3 mld. Z obr. 4 je patrné, že rychlost

přenosu dat v sítích GSM vzrůstala od 9 kbit/s k 100 Mbit/s

v  posledním standardu LTE (Long Term Evolution, [5]).

Obr. 4 představuje mobilitu pro různé rádiové systémy.

Rychle se  pohybující vozidla jako např. vysokorychlostní

vlaky omezují přenosovou rychlost. Spolu se zavedením 3G

(v Evropě obecně nazývané UMTS, zatímco mimo Evropu 

se používá WCDMA) se přenosové toky 384 kbit/s staly běž-

nými. Další rozšiřování 3G bylo možné s HSPA (High Speed 

Packet Access) s přenosovými toky až 14,4 Mbit/s ve směru 

k účastníkům a 5,8 Mbit/s ve směru od účastníků. Nedávné 

završení normy pro LTE 3GPP bude urychlovat celosvě-

tově rozšiřování širokopásmového připojení. Přenosové 

toky nových mobilních systémů jsou srovnatelné a nezřídka 

i vyšší než u současných pevných připojení k internetu.

Telco 2.0:

Inovace pro telekomunikační provozovatele 
Článek je volným zpracováním příspěvku autora Huib Ekkelenkampa z Nizozemí, předneseného na 48. kongresu FITCE v Praze

v září 2009. Tato prezentace získala jedno ze tří ocenění a to v kategorii nejlepšího příspěvku kongresu.

2. část

Obr. 4  Přenosová rychlost rádiových přístupových technologií

Přenosové rychlosti přesahující 1 Mbit/s stimulují používání

multimediálních širokopásmových aplikací jako video v reál-

ném čase. Výsledkem je konvergence pevných a mobilních

sítí. Rozdíly mezi pevnou a  mobilní sítí však nejsou pod-

míněny pouze samotnou přenosovou rychlostí. Uživatelské

terminály, displeje, spotřeba energie a  uživatelská rozhraní

vykazují výrazné rozdíly. Toto pak vede k rozličným aplika-

cím a  službám vyžadujícím odlišnou podporu IT. Rovněž

škála dostupných terminálů vyžaduje podporu několika ope-

račních systémů a  zpracování informací v  různých formá-

tech. Následně za mobilními systémy 3G pokročila norma-

lizace rádiového širokopásmového systému WiMAX do  té

míry, že je možno tyto systémy uvádět do provozu. Shodně

s  3G používá WiMAX licencovaná kmitočtová pásma, což

jeho uvádění do  provozu poněkud zdražuje. Systémy 3G,

LTE i WiMAX poskytují širokopásovou mobilní konektivitu,

ale až trh rozliší jejich skutečné přednosti.

Femtobuňky poskytují další přístup k  síti provozova-

tele. Femtobuňky lze považovat za malé základnové stanice

připojované IP (DSL, metalickým, optickým či rádiovým

prostředím) k  telekomunikační síti. Tento koncept může 

využívat opět shodně 3G (UMTS) nebo WiMAX za pou-

žití běžných mobilních terminálů v licencovaných pásmech 

(viz www.femtoforum.org).

Hlavní jsou přínosy on-line mobilní komunikace před-

stavují mobilita, okamžitá dostupnost, okamžitý kontakt 

na komunitu, dostupnost fi nančních transakcí, dálkového 

řízení a  dohledu podle individuálních potřeb zákazníka. 

Z  obr. 5 je patrné, že  tradiční telefonie a  datové přenosy 

pevnou sítí se  rozšiřují s  řadou nových služeb pokrývají-

cích hlas, výměnu zpráv, internet, televizi, video, lokalizaci 

jednotlivce a navigaci. Je to právě kombinace těchto služeb, 

které vytvářejí nové příležitosti.

Síť musí umožnit poskytování služeb s využitím různých 

sítí a uživatelských koncových zařízení. Právě IMS založené 

na  IP umožní taková řešení účinným způsobem. Dalším 

krokem je konvergence služeb prostřednictvím všech 

dostupných sítí, zejména tedy pevné a  mobilní. S  tím je 

spojena i nutnost řízení stávajících digitálních sítí na vyšší 

úrovni.
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Obr. 5   Od pevných služeb k mobilním všudypřítomným 

službám

 Konvergence pevných a mobilních sítí
Provázání všech telekomunikačních služeb jako je Triple 

Play již není přímo vyžadováno; zákazníci očekávají 

podobné nebo srovnatelné služby v  pevném i  mobilním 

prostředí. Telekomunikační společnosti budou muset při-

cházet s  nabídkou personalizovaných služeb ve  správném 

okamžiku. Firemní zákazníci se přesouvají k mobilní komu-

nikaci a chtějí ji využívat včetně všech předností pevných 

pobočkových sítí. To např. znamená vytvoření virtuálních 

privátních sítí (Virtual Private Networks, VPN) s vlastním 

číslovacím plánem, uzavřené uživatelské skupiny (Closed 

User Groups, CUG) s možností přesměrování volání, služby 

fi remního telefonního seznamu a  aby zpoplatnění pokrý-

valo shodně spojení pevnou i  mobilní sítí. Nejprve tedy 

v podobě splynutí pevné a mobilní sítě, tedy Fixed-Mobile 

Convergence (FMC). Účelem FMC je používání jediného 

přístroje pro komunikaci v obou sítích. 

Obr. 6   Služby Telco 2.0 a zdrojové vrstvy

Na obr. 6 jsou představeny vrstvy podílející se  na  tomto 6

typu komunikace:

–  vrstva koncových zařízení (pevná nebo mobilní,

brány),

–  přístupová vrstva prostřednictvím metalického, optic-

kého nebo rádiového připojení,

–  řídicí vrstva IP (IMS) nebo přepojováním okruhů

v pevné/mobilní síti,

–  vrstva inteligentní sítě pro zvláštní služby, specifi cké

vlastnosti, číslování atd.,

–  systém dodávky služeb v  prostředí rozvoje služeb

a platformy pro telekomunikační 2.0 služby.

Zajištění služeb další generace NGN pokrývá tři horní 

vrstvy. Ovály v obrázku značí poskytovatele služeb a NGN 

All IP, což společně představuje jádro inovace v telekomu-

nikačních společnostech směrem k  2.0. Odtud je patrné, 

že pevná síť s přepojováním okruhů je sevřena mezi mobilní 

síť s  přepojováním okruhů a  síť VoIP (založené na  IMS). 

Růst je v mobilní a VoIP telefonii. Trend samozřejmě spo-

čívá v migraci provozu v síti s přepojováním okruhů do sítí 

s přepojováním paketů s využitím IP, od vertikálních „sil“ 

k horizontálnímu přístupu s jednoznačným oddělením sítí 

a  služeb a  od  vlastnických k  otevřeným strukturám. Jak 

bude uvedeno v následujícím, inteligentní sítě nové gene-

race (NGIN) řídí ve své vrstvě jak mobilní buňkové sítě, tak 

i sítě založené na IP.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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pokračování v příštím čísle
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