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Technológia
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CS SAP

Službovo špecifická
podvrstva konvergencie

MAC SAP

Podvrstva
všeobecnej časti

PodvrstvaPodvrstva
bezpečnosti

PHY SAP

Fyzická
vrstva

OFDM, regulovanie, kontrola 
výkonu, DFS, vysielanie, príjem,
oprava chýb, synchronizovanie

autentifikácia, výmena kľúčov,
kódovanie

balenie, fragmentácia, ARQ, QoS

transformovanie alebo mapovanie
externých dát (ATM, Ethernet, IP)
do MAC SDU

Vrstvy             Popis



SDU a PDU

SDU - dátová jednotka služby

MAC SDU

   PHSI               paket
voliteľné              PDU

MAC PDU

PDU - dátová jednotka protokolu

  Všeobecná      užitočné dáta       CRC
MAC hlavička       voliteľné         voliteľné

6 bytov                    variabilné                4 byty

- Maximum: 2048 bytov



Fragmentácia a balenie

Odosielateľ                                       Prijímateľ
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SDU
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SDU
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SDU
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SAP MAC vrstvy

MAC vrstva

SAP PHY vrstvy

PHY vrstva



Burst

  SDU 1           SDU 2   SDU 3           SDU 4

PDU 1                  PDU 2                  PDU 3

PDU z predch.
TC paketuP Prvé PDU tohto

TC paketu
Druhé PDU tohto
TC paketu

Preambula          FEC 1          FEC 2         FEC 3

balenie fragmentáciažiadne balenie
ani fragmentácia

FEC kódovanie

MAC SDU

MAC PDU

TC PDU

BURST



Činnost’ prevádzky



Źıskavanie kanála

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Zákaznícka stanica skenuje predvolené frekvencie
a hľadá základňovú stanicu operátora

Základňová stanica odpovedá. Zákaznícka stanica
sa synchronizuje k vysielaniu základňovej stanice

synchronizácia prebieha detekovaním periodických
rámcových preambúl

po synchronizácii PHY sleduje zákaznícka stanica
periodické DCD a UCD správy (určenie modulačnej
a FEC schémy nosičov základňovej stanice)



Regulovanie

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Parametre regulovania nastavia MAP správy.
Postupné zvyšovanie výkonu pre nastavenie
regulácie zákazníckej stanice. RNG-REQ

Odpoveď na regulovanie pomocou CID. 
Nastavenie časového posuvu a výkonu. RNG-RSP

nastavenie výkonu je postupné pomocou burstov
na začiatku s malým výkonom

na základe času prvej RNG-REQ a zmeranej
hodnoty výkonu sa nastaví časový posun a výkon



Vyjednávanie schopnost́ı

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Zákaznícka stanica informuje o schopnostiach
jej fyzickej vrstvy (podpora modulačných a
kódových schém, ...)

Základňová stanica zakáže alebo povolí určité
schopnosti zákazníckej stanice

informovanie o schopnostiach PHY vrstvy je vhodné
na ušetrenie šírky pásma

zmyslom tejto komplexnej operácie je zabezpečiť
vysoko kvalitné spojenie medzi základňovou a
zákazníckou stanicou



Autorizovanie

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Žiadosť o autorizáciu a autentifikačné údaje
(X.509 certifikát a certifikát výrobcu zašifrované
verejným RSA kľúčom)

Odpoveď na autorizáciu (autorizačný kľúč je
zašifrovaný verejným kľúčom)

X.509 a certifikát výrobcu nastavujú linku medzi
zákazníckou a základňovou stanicou a určujú úroveň
autorizácie zákazníckej stanice voči sieti

pozitívna dpoveď autorizácie obsahuje zakódovaný
autorizačný kľúč



Registrovanie

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Pomocou autorizačného kľúča sa stanica
registruje do systému

Zákazníckej stanici je pridelená IP adresa
pomocou DHCP serveru

verzia IP protokolu je určená počas registrácie

po získaní IP adresy si zákaznícka stanica nastaví
čas a deň v týždni pomocou Internet Time Protokolu
DHCP server okrem pridelenia IP adresy poskytne
zákazníckej stanici aj adresu TFTP serveru a iné



Konfigurovanie

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Zákaznícka stanica si z TFTP serveru stiahne
príslušný konfiguračný súbor a prevedie 
svoju konfiguráciu

Základňová stanica akceptuje zákaznícku.
Spojenie je pripravené na tok služby

konfiguračný súbor na TFTP serveri poskytuje
štandardné rozhranie pre špeciálne konfiguračné
informácie medzi poskytovateľom a zákazníkom
pripravené spojenie je naďalej kontrolované
procedúrou kontroly rádiovej linky



Kontrola rádiovej linky - 1

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Základňová stanica vysiela burstové profily pre
uplink UIUC a downlink DIUC

Žiadosť regulovania RNG-REQ

Odpoveď regulovania RNG-RSP

kontrola rádiovej linky beží simultánne s procesom
získavania kanála a tokom služieb

kontrola rádiovej linky kontroluje prechody z jedného
burstového profilu na iný, kontroluje výkon a
regulovanie



Kontrola rádiovej linky - 2

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Zákaznícka stanica vysiela žiadosť pre DIUC k
základňovej stanici

Základňová stanica potvrdí voľbu a prikáže
použiť partikulárny UIUC v uplink MAP správe

DIUC - Downlink Interval Usage Code - kód pre
downlink burstový profil

UIUC - Uplink Interval Usage Code - kód pre uplink
burstový profil



Kontrola rádiovej linky - 3

Základňová
stanica

Zákaznicka
stanica

Adaptácia aktuálnych uplink a downlink
burstových profilov zákaznickej stanice

Základňová stanica môže prijať žiadosť o zmenu
burstového profilu

Kontrola rádiovej linky pokračuje aj behom
komunikácie medzi stanicami

Robustný burstový profil - drsné podmienky 
prostredia, silná oprava chýb

Učinný burstový profil - výborné podmienky 
prostredia, vysoká účinnosť
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